ที่ บช. 113/ 2556
เรื่อง
เรียน

7 มีนาคม 2556

ประกาศจายเงินปนผล และแจงกําหนดการประชุมใหญส ามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่1/2556
ทานกรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ดวยที่ป ระชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 /2556
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ หองประชุมใหญชน
ั้ 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงานวงศวาน
ตําบลบางเขน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติส รุปไดดังนี้.1. มีมติรับ ทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และ งบกระแส
เงินสด ของบริษัท ฯ ประจําป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ไดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
2. มีมติใหจัดสรรกําไร และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ รอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2555 สิ้นสุด
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.93 บาท (เกาสิบสามสตางค) รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น
148,800,000.00 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบ แปดลานแปดแสนบาทถวน)
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีส ิทธิเขารวมประชุมใหญส ามัญผูถือหุนประจําป ครั้ง
ที่1/2556 และรับเงินปนผล(Record Date) ในวันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม
2556 ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวของบริษัท ขึ้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่ 1/2556
3. อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
- นพ.พรมพันธ พรมมาส
กรรรมการ และกรรมการสรรหา
- นพ.จรูญ ไชยโรจน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
- ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล
กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆแลวเห็นควรให
นพ.พรมพันธ พรมมาส นพ.จรูญ ไชยโรจน และดร.กมเลศน สันติเวชชกุล กลับเขามาเปนกรรมการตอ
อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้การแตงตั้งคณะกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จะนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผู
ถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
4. อนุมัติแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําป 2556
อนุมัติใหแตงตั้งผูส อบบัญชี นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูส อบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 3196
หรือนายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูส อบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 5202 บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัชแอนด แอส
โซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) ประจําป พ.ศ.2556
โดยมีคาสอบบัญชี 335,000 บาท และสอบทานงบการเงิน(รวม 3 ไตรมาส) 315,000 บาท รวม
คาตอบแทนการตรวจสอบเปนเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้จะ
นําเสนอตอที่ป ระชุมใหญส ามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
5.

กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ซึ่งเปน ไปตามที่
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอดังนี้
- คาเบี้ยประชุม
เปนเงิน
7,000 บาทตอคนตอครั้ง
- คาตอบแทนกรรมการ
ในวงเงิน 2,458,800 บาท
ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการดังกลาวจะนําเสนอตอที่ป ระชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่
1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6. กําหนดนัดประชุมใหญส ามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6 โรงพยาบาลนนทเวช เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศวาน ตําบล
บางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังตอไปนี้.วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2555
วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ประจําป 2555
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไร และอนุมัติการจายเงินปนผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดเงินคาตอบแทน ประจําป 2556
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2556
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเรีย กดูหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหญส ามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2556
และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตของบริษัท www.nonthavej.co.th ไดตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม
2556 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางปทมา พรมมาส)
กรรมการ
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