
ท่ี บช. 113 / 2555   
    24   กุมภาพันธ   2555 
 
เรื่อง ประกาศจายเงินปนผล และแจงกําหนดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี1/2555 
เรียน ทานกรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จํากัด(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อ
วันท่ี 24  กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุมใหญช้ัน 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขท่ี 30/8 ถนนงานวงศวาน 
ตําบลบางเขน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ท่ีประชุมมีมติสรุปไดดังนี้.- 
 
 1.   มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และ งบกระแส 
เงินสด ของบริษัท ฯ ประจําป 2554 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามท่ีไดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  
 

2. มีมติใหจัดสรรกําไร และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2554 ส้ินสุด 
เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 6.11 บาท (หกบาทสิบเอ็ดสตางค) รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 
97,760,000.00 บาท (เกาสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถวน)   

โดยกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี1/2555   
และรับเงินปนผล(Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี  29   มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวัน
ศุกรท่ี 30  มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม 2555  ท้ังนี้
การจายเงินปนผลดังกลาวของบริษัท ขึ้นอยูกับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 
1/2555 

     
3. อนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  กรรมการท่ีออกตามวาระมีดังนี้ 

- นายลพชัย แกนรัตนะ       ประธานกรรมการ 
- นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา   
- ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
     คณะกรรมการสรรหาไดกล่ันกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆแลวเห็นควรให  

นายลพชัย แกนรัตนะ นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน และดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กลับเขามาเปนกรรมการตอ
อีกวาระหนึ่ง    

     ท้ังนี้การแตงต้ังคณะกรรมการท่ีครบกําหนอออกตามวาระ จะนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผู
ถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
 4.   อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําป 2555 
       อนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชี นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3196 
หรือนายอภิรักษ  อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5202  สํานักงาน ดร.วิรัชแอนด แอสโซซิ
เอทส เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ประจําป พ.ศ.2555 โดยมี
คาตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เปนเงินท้ังส้ิน 650,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ ท้ังนี้จะนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 
 5.    กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป2555 ดังนี้ 
        คณะกรรมการบริษัทมีมติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ซ่ึงเปน ไปตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอดังนี้ 
  - คาเบ้ียประชุม  เปนเงิน         7,000  บาทตอคนตอครั้ง 
  - คาตอบแทนกรรมการ  ในวงเงิน  1,627,200 บาท  
        ท้ังนี้คาตอบแทนกรรมการดังกลาวจะนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี1/2555 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 6.    มีมติใหเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 10.00 บาท เปนหุนละ 1.00 บาท 
        คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 10.00 บาท เปนหุนละ 
1.00 บาท ท้ังนี้จะทําใหหุนสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 16,000,000 หุน เปน 160,000,000 หุน โดย
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะยังคงเดิม คือ 160,000,000 บาท ซ่ึงทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียก
ชําระแลว สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 



 กอนการเปล่ียนแปลง 
มูลคาท่ีตราไว 

ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
มูลคาท่ีตราไว 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 160,000,000 160,000,000 
มูลคาท่ีตราไว (บาทตอหุน) 10.00 1.00 
จํานวนหุนสามัญ (หุน) 16,000,000 160,000,000 
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว (บาท) 160,000,000 160,000,000 
มูลคาท่ีตราไว (บาทตอหุน) 10.00 1.00 
จํานวนหุนสามัญ (หุน) 16,000,000 160,000,000 
               
       ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวดังกลาว จะนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี
1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

7. มีมติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ 
เปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไว โดยใชขอความใหม ดังตอไปนี้ 
 

“ ขอ 4   ทุนจดทะเบียน จํานวน 160,000,000   บาท (หนึ่งรอยหกสิบลานบาทถวน) 
            แบงออกเปน      :     160,000,000   หุน   (หนึ่งรอยหกสิบลานหุน) 

  มูลคาหุนละ :       1.00    บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเปน  
  หุนสามัญ :      160,000,000    หุน   (หนึ่งรอยหกสิบลานหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        :           - ไมมี -                                                      ” 
 
         ท้ังนี้แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 จะนําเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญ
ผูถือหุนครั้งท่ี1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
  
 8.   กําหนดนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 1/2555 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน  
2555  เวลา  10.00 น.   ณ หองประชุมใหญ  ช้ัน 6 โรงพยาบาลนนทเวช  เลขท่ี 30/8 ถนนงามวงศวาน 
ตําบลบางเขน  อําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  โดยมีระเบียบวาระประชุมดังตอไปนี้.- 
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งท่ี 1/2554 ประชุมเมื่อ 
                       วันท่ี  28 เมษายน 2554 
 วาระท่ี 2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจําป 2554  
                        ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
 วาระท่ี 4 พิจารณาจัดสรรกําไร และอนุมัติการจายเงินปนผล 
 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  
 วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาตอบแทน ประจําป 2555 
 วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 
 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.00 บาท เปนหุนละ1.00 บาท 
 วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง 
                        กับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน 
 วาระท่ี10 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
 
 ท้ังนี้ ผูถือหุนสามารถเรียกดูหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2555 และ
เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตของบริษัท www.nonthavej.co.th ไดต้ังแตวันท่ี 29 กุมภาพันธ 
2555เปนตนไป  
 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                          
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (นางปทมา  พรมมาส) 
          กรรมการ   


