
ที่   ร  028/2558        ทะเบียนเลขที่  0107536000528 
 

           วันท่ี    31   มีนาคม   2558 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   ครั้งท่ี  1/ 2558 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  โรงพยาบาลรามค าแหง  จ ากัด ( มหาชน ) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชุม ใหญส่ามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  ครั้งท่ี  1/ 2557 

1. รายงานประจ าปี   2557  ในรูปแบบ  CD-Rom 
2. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ( เอกสารแนบ  1 ) 
3. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น  ( เอกสารแนบ  2 ) 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ  ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น  ( เอกสารแนบ 3 ) 
5. เอกสารประกอบการประชุม  วาระที่  5   ( เอกสารแนบ  4 ) 
6. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ  ก 
7. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี  2557  ( แบบเป็นรูปเล่ม ) 

 
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  หรือ “ RAM “  ได้มีมติให้ ก าหนดวัน
ประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  ครั้งที่ 1/2558   ในวันอังคารที่  28  เมษายน 2558    เวลา 09.00 น.    ณ    ห้องประชุมชั้น 2  
อาคาร B โรงพยาบาลรามค าแหง     เลขที่ 436    ถนนรามค าแหง    แขวงหัวหมาก    เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร   10240    
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม   ดังต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   ครั้งท่ี  1/2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2557  ซึ่งได้จัดขึ้น
เม่ือวันที่  29  เมษายน  2557  ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่  1  นับแต่วันประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด  
พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ( www.ram-hosp.co.th )  แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ต่อต้านหรือขอ
แก้ไขใด ๆ  
ความเห็นของคณะกรรมการ      :     เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น    ครั้งที่   
1/2557  ซึ่งได้ประชุมไปแล้วเม่ือวันที่   29   เมษายน  2557  ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับรอง   

 
ระเบียบวาระที่  2  เพื่อทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2557   และรายงานประจ าปี     
                                                                                            
                                                                                         1. 

http://www.ram-hosp.co.th/


  ข้อเท็จจริงและเหตุผล    บริษัทฯ  ได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง  ๆ 
  ในรอบปี   2557   ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี   2557   ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่  2 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรสรุปรายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี  2557   
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ    

             
ระเบียบวาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ           

ประจ าปี  2557  สิ้นสุด  ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2557 
  ข้อเท็จจริงและเหตุผล      บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน   บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และงบ 

กระแสเงินสดของบริษัทฯ  ประจ าปี  2557  ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี  บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด  และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี  
2557  ของบริษัทฯ  ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข  2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปีสิ้นสุด   ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  255 7  ได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ระเบียบวาระที่  4  พิจารณาจัดสรรก าไรปี  2557  และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ  30  ของก าไรสะสม  ในกรณีที่ไม่มีความ
จ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินน้ัน  และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล    และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี   ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่    1  มกราคม  
2557   ถึง   31  ธันวาคม  255 7   รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ  12  บาท    ซึ่งได้จ่าย ส่วนหน่ึงเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วเม่ือวันที่  11   พฤศจิกายน  255 7  ในอัตราหุ้นละ  6.00 บาท    และจะจ่าย ครั้งที่  2   ในวันที่  27  
พฤษภาคม  255 8 ในอัตราหุ้นละ  6.00  บาท ทั้งน้ี  การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ฯ   ยังมีความไม่แน่นอน  
เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน  
 
 
    2. 
 
 



โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น   ที่มีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  ครั้งท่ี 1/2558  
และรับเงินปันผล ( Record  Date )  ในวันอังคารที่  31  มีนาคม  2558  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225  
ของ  พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ.  2535  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่    
1   เมษายน   2558 
 

ระเบียบวาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล    ตามข้อบังคับของบริษัท  ในหมวดท่ี  4  ข้อ  16  ก าหนดไว้ว่า  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
ทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1  ใน  3  เป็นอัตราโดยการจับฉลาก  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน   1  ใน   3   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีที่สองหลัง
จดทะเบียนบริษัทน้ัน  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก   ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไปให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง   กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

       
ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งน้ีมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
จ านวน   4   ท่าน  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปน้ี 

1.    น.พ. รัชช  สมบูรณสิน -      ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
2.    น.พ. เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์ -      กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร  
3.    ท.พ. ช านาญ  ชนะภัย  -      กรรมการบริหาร  
4.    น.พ. สุธี  ลีละเศรษฐกุล -      กรรมการบริหาร  

คณะกรรมการสรรหาได้กล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว  เห็นควรให้  น.พ.  รัชช    
สมบูรณสิน,  น.พ.  เอื้อชาติ    กาญจนพิทักษ์,  ท.พ.  ช านาญ   ชนะภัย,   และ   น.พ.  สุธี 
ลีละเศรษฐกุล    กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง   
ทั้งน้ีได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง  4  ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ( ตามเอกสารแนบ 4  ) 

 
ระเบียบวาระที่  6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี  2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามข้อบังคับของบริษัท  ในหมวด  6  ข้อ  41  ในที่ประชุมสามัญประจ าปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดสินจ้างค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกก็ได้ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้  นายพิชัย  ดัชณาภิรมย์  เลขทะเบียน  2421  ,   หรือนายพจน์   อัศวสันติชัย    เลข
ทะเบียน   4891,   หรือนางสาววันนิสา    งามบัวทอง     เลขทะเบียน   6838 ,   หรือ   นายพีระเดช    
พงษ์เสถียรศักดิ์   เลขทะเบียน  4752   แห่งบริษัท   สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด    ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีราย  
                                                                       3. 



 
เดิมของบริษัทและบริษัทย่อย  หรือบริษัทร่วมประจ าปี  255 7 และปี  255 8   โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบ  และรับรองงบการเงินของบริษัทประจ าปี  255 8  หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่   ก.ล.ต.  ให้ความ
เห็นชอบ    ซึ่งบริษัทฯ   มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ     บริษัท  โรงพยาบาล
รามค าแหง   จ ากัด ( มหาชน )    โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี   2558   เท่ากับ   1,050,000.-    บาท   ( โดย
แบ่งเป็นค่าตรวจสอบ  3  ไตรมาส  เท่ากับ  510,000.-  บาท  และงบประจ าปีเท่ากับ  540,000.-  บาท )    

 ค่าสอบบัญชี  ( บาท )                     ปี  2558                           ปี  2557                       ปี  2556 
-  งบประจ าปี        540,000                                      540,000                               505,000 
-  รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 170,000) 510,000   (ไตรมาสละ 170,000) 510,000 (ไตรฯ ละ 160,000)  480,000    
รวมค่าตรวจสอบประจ าปี                 1,050,000                                    1,050,000                 985,000   
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี  2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามข้อบังคับของบริษัท  หมวดท่ี  4  ข้อ  13 คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจ านวน
เท่าใด  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  5  คน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  กรรมการของบริษัทมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนในการปฎิบัติหน้าที่  ซึ่งค่าตอบแทน
ได้แก่  เงินเดือน  เบี้ยประชุม  เบี้ยเล้ียง  โบนัส 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  ประจ าปี  2558   ดังน้ี  
      ปี  2557   ปี  2558  
- ตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น          30,000,000.-            32,000,000.-     บาท  
 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัทฯ ใคร่ขอเรียน เชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกล่าว   โดยทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการประชุมในครั้งน้ีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.ram-hosp.co.th )  ตั้งแต่
วันที่  10  เมษายน  2558  อน่ึง  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม
แทน   ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้   บริษัทขอเสนอชื่อ   ทันตแพทย์ช านาญ   ชนะภัย  ซึ่งเป็น
กรรมการบริหาร, และนาย แพทยส์ุธี   ลีละเศรษฐกุล   ซึ่งเป็นกรรมการ บริหารของบริษัทฯ ตามล าดับ  เป็นผู้รับมอบ ฉันทะเข้า
ร่วมประชุมแทนท่าน   โดยท าเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมาน้ี  
 
      4. 
 



  รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ  ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอ านาจของท่าน 
 
  1.    ทันตแพทย์ช านาญ   ชนะภัย   อายุ   71   ป ี
         อยู่บ้านเลขท่ี     22   ซอยจรัลสนิทวงศ์  3  แยก  5  

       แขวงวัดท่าพระ   เขตบางกอกใหญ่    กรุงเทพมหานคร   10600 
 

  2.    นาย แพทย์สุธี   ลีละเศรษฐกุล   อายุ   58   ปี 
         อยู่บ้านเลขท่ี     58/16-17  หมู่ที่  3  ต. วัดชะลอ  

       อ. บางกรวย   จ. นนทบุรี   11130 
 
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามวัน   เวลา   
และสถานท่ีดังกล่าว 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                               (  นายแพทย์รัชช   สมบูรณสิน  )                     
                                       ประธานกรรมการ    
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