
ท่ี บช. 085/ 2560   
    9  มีนาคม   2560 

 

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2560  
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 3 /2560 เมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ต าบล
บางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ท่ีประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้.- 

 
 1. มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ และ งบกระแสเงินสด ของบริษัท ฯ ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีได้
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

 

2. มีมติให้อนุมัติจัดสรรก าไรจากบัญชีก าไรสะสม  เพื่อจ่ายเงินปันผล  ส าหรับงวดปี 2559  
ในอัตราหุ้นละ 1.19  บาท  (หนึ่งบาทสิบเก้าสตางค์)  รวมเป็นเงินปันผลท้ังส้ิน  190,400,000  บาท  

(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านส่ีแสนบาทถ้วน) โดยเสนอจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 25, 
30, 23 และ20 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท, 0.40 บาท, 0.60 บาท และ 0.07 บาท ตามล าดับ 

                 ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้

ใน มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร ดังนี้ 
- เงินปันผลจ านวน 0.12 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 อัตราร้อยละ 25 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล 
- เงินปันผลจ านวน 0.40 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 อัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล 
- เงินปันผลจ านวน 0.60 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 อัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล 

- เงินปันผลจ านวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล 

 
โดยก าหนด  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี  

1/2560 และรับเงินปันผล(Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 

ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ท่ี 
27 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ท้ังนี้การจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวของบริษัทขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี1/2560 
     

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กรรมการท่ีออกตามวาระมดีังนี้ 
-  นางปัทมา     พรมมาส        ประธานกรรรมการ  

-  นพ.สราวุฒิ    สนธิแก้ว        กรรมการ  กรรมการบรรษัทภิบาล และ 

                           กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
-  นพ.วิรุณพร    พรหมพงศา    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่างๆแล้วเห็นควรให้ นางปัทมา พรมมาส นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว และนพ.วิรุณพร พรหมพงศา  
กลับเข้ามาเป็นกรรมการและด ารงต าแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง  

 

     ท้ังนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจะน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ

หุ้นครั้งท่ี 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 4.   อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
       อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 6718 หรือ  

นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3196 หรือนายอภิรักษ์  อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 5202   จากบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัชแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี พ.ศ.2560 มีค่าสอบบัญชี 460,000 บาทและสอบทานงบ
การเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 435,000 บาท รวมค่าตอบแทนการตรวจสอบเป็นเงินท้ังส้ิน 895,000 บาท ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ท้ังนี้จะน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 เพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 5.    ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดังนี้ 
        คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ซึ่งเป็น ไปตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอดังนี้ 

        ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
  - ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)                3,174,000 บาท  

  - ค่าเบ้ียประชุม             10,000  บาทต่อคนต่อครั้ง   
        ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (รายปี) 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ        300,000  บาท  

  - กรรมการตรวจสอบ                  120,000  บาทต่อคน 
        ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  - ค่าเบ้ียประชุม             10,000  บาทต่อคนต่อครั้ง 
        ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- ค่าเบ้ียประชุม   10,000  บาทต่อคนต่อครั้ง 
        ท้ังนี้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560  

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 6.      มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  

          คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทตามมาตรา 40 ในข้อบังคับบริษัท ข้อ27 และหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 มีรายละเอียดดังนี้

 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27  

 เดิม           กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทกระท าการ 
                            แทนบริษัทได้ 

 แก้ไขใหม่   กรรมการสองในส่ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทกระท าการ 
                  แทนบริษัทได้ 

 หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3  
 เดิม           ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ    

                            นายพรมพันธ์ พรมมาส นางปัทมา พรมมาส กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อ 

                            ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท  
 แก้ไขใหม่   ชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรมมาส  

                  นายลพชัย แก่นรัตนะ นายพรมพันธ์ พรมมาส นายสราวุฒิ สนธิแก้ว กรรมการสองในส่ี 
                            คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท  
  

 ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจ ากัดอ านาจ

กรรมการ ตามมาตรา 40 ในข้อบังคับบริษัท ข้อ27 และหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3  จะน าเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

 7.  ก าหนดนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 ในวันจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้.- 
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 ประชุมเมื่อ 
                       วันที่  28 เมษายน 2559 

 วาระท่ี 2 เพื่อทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด 

             ของบริษัท ฯ ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

 วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรก าไรปี 2559 ส าหรับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  

 วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 
 วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 วาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                          

          ขอแสดงความนับถือ 
 

 

           (นางปัทมา  พรมมาส) 
           ประธานกรรมการ   


