
ท่ี   ร  025/2557        ทะเบียนเลขท่ี  0107536000528 
 

           วันท่ี    31   มีนาคม   2557 
 
เรือ่ง ขอเรียนเชิญประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป   ครั้งท่ี  1/ 2557 
 
เรยีน ทานผูถอืหุนของบริษัท  โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด ( มหาชน ) 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย 1.    สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน  ประจําป  ครั้งท่ี  1/ 2556 

1. รายงานประจําป   2556  ในรูปแบบ  CD-Rom 
2. เอกสารท่ีตองแสดงกอนเขารวมประชุม ( เอกสารแนบ  1 ) 
3. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุมผูถอืหุน  ( เอกสารแนบ  2 ) 
4. ขอบังคับของบริษัทฯ  วาดวยเรือ่งการประชุมผูถือหุน  ( เอกสารแนบ 3 ) 
5. เอกสารประกอบการประชุม  วาระท่ี  5   ( เอกสารแนบ  4 ) 
6. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ  ก 
7. เอกสารแจงความประสงคขอรับรายงานประจําป  2556  ( แบบเปนรูปเลม ) 

 
  ดวยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  หรือ “ RAM “  ไดมีมติให
กําหนดวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  ครัง้ท่ี 1/2557   ในวันอังคารท่ี  29  เมษายน 2557    เวลา 09.30 น.    ณ    
หองประชุมชั้น 2  อาคาร B โรงพยาบาลรามคําแหง     เลขท่ี 436    ถนนรามคําแหง    แขวงหัวหมาก    เขตบางกะป    
กรุงเทพมหานคร   10240    เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม   ดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป   ครั้งท่ี  1/2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน  ครัง้ท่ี 1/2556  ซึ่ง
ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี  26  เมษายน  2556  ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลขท่ี  1  นับแตวันประชุมตามท่ี
กฎหมายกําหนด  พรอมท้ังไดเผยแพรทางเว็บไซตของบรษิัทฯ  ( www.ram-hosp.co.th )  แลวไม
ปรากฏวามีผูตอตานหรือขอแกไขใด ๆ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ      :     เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุน    ครั้งท่ี   
1/2556  ซึง่ไดประชุมไปแลวเม่ือวันท่ี   26   เมษายน  2556  ดังกลาวใหผูถอืหุนรับรอง   

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษิัทในรอบป  2556   และรายงานประจําป   
 
      1. 



  
  ขอเท็จจริงและเหตุผล    บริษัทฯ  ไดรวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบรษิัทฯ ในดานตาง  ๆ 
  ในรอบป   2556   ดังรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําป   2556   ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลขท่ี  2 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ   :  เห็นสมควรสรุปรายงานเกีย่วกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป  2556   
ใหผูถือหุนรับทราบในวันประชุมสามัญผูถือหุนฯ    

             
ระเบียบวาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน  และงบกระแสเงนิสดของบริษัทฯ ประจําป  2556  สิ้นสุด  ณ 
             วันท่ี   31  ธันวาคม  2556 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล      บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิ   บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และงบ 

กระแสเงนิสดของบรษิัทฯ  ประจําป  2556  ซึ่งรับรองโดยผูสอบบัญชี  บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ  
จํากัด  และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรยีบรอยแลว  โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป  2556  ของบริษัทฯ  ตามส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข  2 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไร
ขาดทุน  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสดุ   ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2556  ไดผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณาจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป  2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   บริษัทมีนโยบายจายปนผลประมาณรอยละ  30  ของกําไรสุทธิ  ในกรณีท่ีไม
มีความจําเปนอื่นใดในการใชเงนินั้น  และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนนิงาน
ปกติของบรษิัทอยางมีนยัสําคัญ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงการท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติให
จายเงนิปนผลระหวางกาล    และเห็นควรอนุมัติจายเงินปนผลประจําป   สําหรับผลการดําเนนิงาน
ต้ังแต    1  มกราคม  2556   ถึง   31  ธันวาคม  2556   รวมจายในอัตราหุนละ  12  บาท    ซึ่งไดจาย
สวนหนึ่งเปนเงนิปนผลระหวางกาลไปแลวเม่ือวันท่ี  7  พฤศจิกายน  2556  ในอัตราหุนละ  6.00 บาท   
(จากผลดําเนนิงาน 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556) และจะจายครั้งท่ี  2  ในวันท่ี  26  พฤษภาคม  
2557 ในอัตราหุนละ  6.00  บาท ( จากผลการดําเนินงาน  1 กรกฎาคม  2556  -  31  ธันวาคม   2556  )   
ท้ังนี้  การใหสิทธิดังกลาวของบริษัท ฯ   ยังมีความไมแนนอน  เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผูถอืหุนกอน 
 
 
    2. 



 
โดยกาํหนดวันกําหนดรายชือ่ผูถือหุน   ท่ีมีสิทธิ์เขารวมประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป  ครั้งท่ี 
1/2557  และรับเงินปนผล ( Record  Date )  ในวันพฤหัสบดีท่ี  27  มีนาคม  2557  และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา  225  ของ  พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย  พ.ศ.  2535  โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันศกุรท่ี  28  มีนาคม  2557 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  
ขอเท็จจรงิและเหตุผล    ตามขอบังคับของบริษทั  ในหมวดท่ี  4  ขอ  16  กําหนดไววา  ในการประชุมผูถอืหุน
สามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนง  1  ใน  3  เปนอัตราโดยการจับฉลาก  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกบัสวน   1  ใน   3   กรรมการท่ีจะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรก  และปท่ีสองหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้  ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก   สวนปหลัง ๆ   ตอไปให
กรรมการท่ีอยูนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง   กรรมการซึง่พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลอืกต้ังใหมได 

       
ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําปครั้งนี้มีกรรมการท่ีตองออกตาม
วาระจํานวน   4   ทาน  ซึ่งมีรายนามดังตอไปนี ้

1.    น.พ. วิรัตน  ชื่นอิ่ม     -      กรรมการบริหารและผูอํานวยการ 
2.    น.พ. บุญปรีดี  ศิริวงศ      -      กรรมการบริหาร 
3.    น.พ. ศิริพงศ  เหลืองวารินกุล -      กรรมการบริหาร 
4.    ท.พ. เจิมพล  ภูมิตระกลู -      กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว  เห็นควรให  
น.พ. วิรัตน  ชื่นอิ่ม, น.พ. บุญปรีดี  ศริิวงศ, น.พ. ศริิพงศ  เหลืองวารินกุล, และ ท.พ. เจิมพล  ภูมิ
ตระกลู  กลับเขามาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง   
ท้ังนี้ไดแนบประวัติของกรรมการท้ัง  4  ทานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาแลว ( ตามเอกสารแนบ 4  ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกาํหนดคาตอบแทนประจําป  2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   ตามขอบังคับของบริษัท  ในหมวด  6  ขอ  41  ในท่ีประชุมสามัญประจําป
แตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดสินจางคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะ
แตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมเปนผูสอบบัญชีของบรษิัทอีกกไ็ด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
เห็นสมควรใหแตงต้ังใหนายพิชัย  ดัชณาภิรมย  เลขทะเบียน  2421  หรือ นางสาวจันทรา   วองศรี
อุดมพร   เลขทะเบียน  4996   หรือนายพจน   อัศวสันติชัย    เลขทะเบียน  4891  หรือนางสาววันนิสา   
 
    3. 



งามบัวทอง   เลขทะเบียน  6838   หรือ  นายธนะวุฒิ   พิบูลยสวัสด์ิ  เลขทะเบียน  6699  แหงบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ  จํากัด  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทยอย  หรือบริษัทรวม
ประจําป  2556 และป  2557   โดยใหคนใดคนหนึง่เปนผูทําการตรวจสอบ  และรับรองงบการเงนิ
ของบรษิัทประจําป  2557  หรอืผูสอบบัญชีทานอื่นท่ี   ก.ล.ต.  ใหความเห็นชอบ    ซึ่งบรษิัทฯ   
มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชรีับผิดชอบงบการเงินของ    บริษทั  โรงพยาบาลรามคําแหง   จํากัด  
( มหาชน )    โดยกําหนดคาตอบแทนประจําป   2557   เทากับ   1,060,000.-    บาท   ( โดยแบงเปนคา
ตรวจสอบ  3  ไตรมาส  เทากับ  510,000.-  บาท  และงบประจําปเทากับ  550,000.-  บาท )    

 คาสอบบัญชี  ( บาท )                     ป  2557                           ป  2556                       ป  2555 
-  งบประจําป        550,000                                      505,000                               490,000 
-  รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 170,000) 510,000   (ไตรมาสละ 160,000) 480,000 (ไตรฯ ละ 155,000)  465,000    
รวมคาตรวจสอบประจําป                 1,060,000                                       985,000                 955,000
   
ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณากาํหนดเงนิคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป  2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   ตามขอบังคับของบริษัท  หมวดท่ี  4  ขอ  13 คณะกรรมการของบรษิัทจะพึง
มีจํานวนเทาใด  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด  แตตองไมนอยกวา  5  คน  และกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิน่ท่ีอยูในราชอาณาจักร  และกรรมการของบริษัท
จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด  กรรมการของบริษัทมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนในการ
ปฎิบัติหนาท่ี  ซึ่งคาตอบแทนไดแก  เงนิเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเลีย้ง  โบนสั 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานใหท่ีประชุมรบัทราบในการท่ีคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการของบรษิัทฯ  ประจําป  2557 ดังนี้  
      ป  2557   ป  2556 
- ตอบแทนกรรมการบริหารเปนเงินท้ังสิ้น          30,000,000.-            28,000,000.-     บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 
 บริษัทฯ ใครขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาว  โดยทางบรษิัทฯ ได
เผยแพรหนังสือเชญิประชุมและเอกสารตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซตของบริษัทฯ ( www.ram-
hosp.co.th )  ต้ังแตวันท่ี  1  เมษายน  2557  อนึ่ง  หากทานไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได  โปรดมอบฉันทะให
บุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน   ในกรณีท่ีทานไมสามารถหาผูรับมอบฉันทะได   บรษิัทขอเสนอชือ่   นายขจิต   หัพนา-
นนท  ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, และนายพันภัทร  สุเภากิจ  ซึ่งเปนกรรมการอสิระของบรษิัทฯ 
ตามลําดับ  เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนทาน   โดยทําเปนหนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีไดแนบมานี ้
 
      4. 



 
  รายละเอยีดของกรรมการท่ีบรษิัทฯ  ขอเสนอชื่อเปนผูรับมอบอํานาจของทาน 
  1.    นายขจิต หัพนานนท   อายุ   76   ป 
         อยูบานเลขท่ี     10   ซอยศนูยวิจัย   แขวงบางกะป   

       เขตหวยขวาง    กรุงเทพมหานคร   10310 
  2.    นายพันภัทร สุเภากิจ    อายุ   32   ป 
         อยูบานเลขท่ี     27/1   ซ.  พหลโยธิน   แขวงลาดยาว   

       เขตจตุจักร    กรุงเทพมหานคร   10900 
 
  จึงขอเรียนเชิญทานผูถอืหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   หรือมอบฉันทะใหผูแทนเขารวมประชุมตาม
วัน   เวลา   และสถานท่ีดังกลาว 
 
            ขอแสดงความนับถอื 
 
 
                               (  นายแพทยเอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ  )                     
                                       กรรมการผูจัดการใหญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      5.                


