โรงพยาบาลราชพฤกษ์
Ratchaphruek Hospital
ที่ RPH-SET 4/2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2. รายงานประจาปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงินประจาปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
4. ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
5. คาชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ต้องนามาแสดงในวันประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชาสโมสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ : วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจาปี 2560 หน้าที่ 81-91 )
การลงมติ : วาระนีเ้ ป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 (รายงานประจาปี 2560 หน้าที่ 97-163 )
การลงมติ : วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 48 กาหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด ข้อบังคับบริษัทฯ
และผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 63,039,596 บาท
ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายอย่างน้อยจานวน 3,151,980 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 3,194,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ
5.07 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560 ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้บริษัทมีกาไรสะสมจัดสรรสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 จานวน 29,389,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.38 ของทุนจดทะเบียน
พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ
และคานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบาย
ในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ให้กับผู้ถอื หุ้นจานวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.055
บาทต่อหุ้น คิดเป็นจานวนเงิน 30,030,000 บาท
อนึ่ง ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม
2560 - 30 กันยายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจานวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจานวนเงิน
27,300,000 บาท และได้ดาเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจานวน
27,299,800 บาท โดยจ่ายน้อยกว่าที่อนุมัติ 200 บาท เนื่องจากผู้ถือหุ้นแจ้งสัญชาติไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2560 รวมทั้งสิ้น 57,329,800 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ
90.94 ของกาไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กาหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา
47 ทวิ โดยเงินปันผลจานวน 0.055 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้
ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
การลงมติ : วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 โดยกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง เป็นจานวน
เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

Ratchaphruek Hospital Public Company Limited

150/18 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
150/18 Mitraparb Rd. Muang Khon Kaen Thailand 40000

โทร (043) 237-555
Tel. (043) 237-555

โทรสาร (043)236-835
Fax. (043)236-835

โรงพยาบาลราชพฤกษ์
Ratchaphruek Hospital
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
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ปี 2561

ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
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12,000
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ไม่มี
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การลงมติ : วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 3 คน คือ
1) นายศรีชัย ครุสันธิ์
กรรมการบริษัท
2) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
3) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจานวน
3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ
1) นายศรีชัย ครุสันธิ์
กรรมการบริษัท
2) นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการบริษัท
3) นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ : วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทประจาปี 2561 โดยมีรายชือ่ ผู้สอบบัญชี ดังนี้
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากั ด หรือผู้ สอบบั ญชีท่ านอื่ นภายในสานั กงานเดี ยวกัน เป็น ผู้ลงลายชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมเป็นจานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
3. ค่าสอบทานรายงานประจาปี
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา
รวม
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

ปี 2560 (บาท)
690,000
1,260,000
700,000
2,650,000

ปี 2561 (บาท)
860,000
540,000
100,000
1,500,000
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ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
การลงมติ : วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง
ตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
โดยบริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่
14 มีนาคม 2561 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะในการ
ลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
เพื่อส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ
แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายใน
วันที่ 24 เมษายน 2561 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชาสโมสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 4
ถนนประชาสโมสร ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 9 โดยมีแผนที่การประชุมดังรายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
ขอแสดงความนับถือ
( นายวันชัย วัฒนศัพท์ )
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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