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ที่ RJH – SET 5/2562
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท เรื่ อ ง การจ่ายเงิ น ปั น ผล และการก าหนดการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติในเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี ้
อนุมตั ิให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม
ราชธานี ชัน้ 7 อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี ถนนโรจนะ ต าบลคลองสวนพลู อ ำเภอพระนครศรีอ ยุ ธ ยำ จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยำ และ
1. กาหนดรายชื่อผู้ถื อหุ้นที่มี สิทธิ เข้ าร่ วมประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 20 มี นาคม
2562 (วันขึ้นเครื ่องหมาย XM วันแรก คือ 19 มี นาคม 2562)
2. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
วาระที่ 2
รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และพิจารณางบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3
พิจารณาจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2561
• กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (อนึ่ง การ
ให้สิทธิ รับเงิ นปั นผลของบริ ษัทฯ ยังมี ความไม่ แน่นอน เนื ่องจากต้องรอการอนุมตั ิ จากที ่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562)
• กาหนดจ่ายปั นผล อัตราหุ้นละ 0.40 บาท
• กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2562
• วันขึ ้นเครื่ องหมาย XD วันแรก คือ 19 มีนาคม 2562
• ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น
รวมเป็ นเงิน 90 ล้ านบาท
วาระที่ 4
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ประจาปี 2562 และแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม
วาระที่ 5
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2562 ดังนี ้
• เบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัทท่านละ 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม
• บาเหน็จกรรมการบริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 360,000 บาท ต่อท่าน
วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จากจากบริ ษัท ซี ดับเบิ ้ลยู ดับเบิ ้ลยู พี จากัด ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2562
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 หรื อ
2. นายเชิดสกุล อ้ นมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 หรื อ

หน้ า 2 จาก 2

วาระที่ 7
วาระที่ 8

3. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7881 หรื อ
4. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรื อ
5. นางสาววราภรณ์ พันธ์ภกั ดีนพุ งษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12261 หรื อ
6. นางสาวรวิษฎา วาดวารี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12026
และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 1,260,000 บาท โดย
ยังไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
พิจารณาเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุน
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ)
กรรมการผู้จดั การ

