
 
ทะเบียนเลขที่  0107536000528 

 
           วันที่    25   มีนาคม   2556 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2556 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษทั  โรงพยาบาลรามค าแหง  จ ากัด ( มหาชน ) 
 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2555 

1. หนังสือมอบฉันทะ 
2. รายงานประจ าปี   2555  ในรูปแบบ  CD-Rom 
3. เอกสารที่ต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชุม ( เอกสารแนบ  1 ) 
4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผูถ้ือหุ้น  ( เอกสารแนบ  2 ) 
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ  ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น  ( เอกสารแนบ 3 ) 
6. เอกสารประกอบการประชุม  วาระที่  5   ( เอกสารแนบ  4 ) 
7. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี  2555  ( แบบเป็นรูปเล่ม ) 

 
  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  หรือ “ RAM “  ได้มีมติ
ให้ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2556   ในวันศุกร์ที่  26  เมษายน 2556    เวลา 09.00 น.    ณ    ห้อง
ประชุมช้ัน 2  อาคาร B โรงพยาบาลรามค าแหง     เลขที่ 436    ถนนรามค าแหง    แขวงหัวหมาก    เขตบางกะป ิ   
กรุงเทพมหานคร   10240    เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุม   ดังต่อไปน้ี 
  วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2555 

    ความเห็นของคณะกรรมการ   :   เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าป ี  
2555 

 ซึ่งประชุมเมือ่วันที่   26   เมษายน  2555  เป็นรายงานที่ถกูต้องเป็นจริง  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
  วาระที่  2  พิจารณารับรองรายงานประจ าปี  และรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี   
2555 
      ความเห็นของคณะกรรมการ    :   เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  และ
รับรองรายงานประจ าปี   และรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ฯ  ในรอบปี   2555  ซึ่งปรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี  ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
  วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบรษิัทประจ ารอบปีทีผ่่านมา 



        ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล
และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปสีิ้นสุด   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2555  ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต 
 
 
รับรอง   และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   และได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งน้ี  ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย  3 
  วาระที่  4    พิจารณาจัดสรรก าไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2555 
   ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการทีค่ณะกรรมการ
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล    และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี   ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ต้ังแต่    1  มกราคม  2555   ถึง   31  ธันวาคม  2555   รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ  12  บาท    ซึ่งได้จ่ายส่วนหน่ึงเป็นเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2555  ในอัตราหุ้นละ  6.00 บาท   (จากผลด าเนินงาน 1 
มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555) และจะจ่ายอีกครั้ง  ในวันที่  23  พฤษภาคม  2556   ในอัตราหุ้นละ  6.00  บาท   
( จากผลการด าเนินงาน  1 กรกฎาคม  2555  -  31  ธันวาคม   2555  )   ทั้งน้ี  การให้สิทธิดังกลา่วของบรษิัท ฯ   ยังมี
ความไม่แน่นอน  เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นก่อน 
  วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง ตามวาระ  
      ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีครั้งน้ีมกีรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระจ านวน   4   ท่าน  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปน้ี 

1.    นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน     -      ประธานกรรมการ 
2.    นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ ์      -       กรรมการผู้จัดการ 
3.    ทันตแพทย์ช านาญ ชนะภัย   -       กรรมการบริหาร 
4.    นายแพทย์สุธี  ลีละเศรษฐกุล  -       กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง     4    ท่าน      เป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติ 
ครบถ้วน  และไม่มีลกัษณะต้องหา้มตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมผีลบังคับใช้กับบรษิัทในปัจจุบัน  ตลอดจนเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท   สามารถท าประโยชน์
ให้แก่บรษิัทได้  นอกจากน้ี  ยังปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  มีความระมัดระวัง  และซื่อสัตยส์ุจริตมาตลอด  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้   4   ท่าน  กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง   ทั้งน้ีได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง   4   ท่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว  (  
ตามเอกสารแนบ  4  ) 
  วาระที่  6   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี, ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี, และค่าตอบแทน
กรรมการบริหารของบรษิัท   ประจ าปี   2556 
   ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรให้แต่งต้ังให้นายพิชัย  ดัชณาภิรมย์  เลขทะเบียน  2421  หรือ นางสาวจันทรา   



ว่องศรีอุดมพร   เลขทะเบียน  4996   หรือ  นายพจน์   อัศวสันติชัย    เลขทะเบียน  4891  หรือ  นางสาววันนิสา  งาม
บัวทอง   เลขทะเบียน  6838   หรือ  นายธนะวุฒิ   พิบูลย์สวัสด์ิ  เลขทะเบียน  6699  แหง่บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ  
จ ากัด  ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบรษิัทย่อย  หรือบรษิัทร่วมประจ าปี  2555 และปี  2556   โดยให้
คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบ  และรับรองงบการเงินของบรษิัทประจ าปี  2556  หรือผูส้อบบัญชีท่านอื่นที่   
ก.ล.ต.  ให้ความเห็นชอบ    ซึ่งบริษัทฯ   มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ    บริษัท 
โรงพยาบาลรามค าแหง  จ ากัด  
  
 
( มหาชน )    โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี   2556   เท่ากับ   940,000.-    บาท   ( โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ  3  
ไตรมาส  เท่ากับ  450,000.-  บาท  และงบประจ าปีเท่ากับ  490,000.-  บาท )  และที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ทางบริษทัฯ  จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบรษิัทฯ   ส าหรับปี   2556   เป็นเงินทั้งสิ้น   28,000,000.-     
บาท  
   ค่าสอบบัญชี  ( บาท )    ปี  2556    ปี  
2555 
  -   งบประจ าป ี    490,000                 
490,000 
  -   รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 150,000) 450,000   (ไตรมาสละ 150,000)       
450,000 
 รวมค่าตรวจสอบประจ าป ี                  940,000                                             
940,000 
 ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารของบริษทั ( บาท )          28,000,000            
26,000,000 

วาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยทางบรษิัทฯ 
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครัง้น้ีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( 
www.ram-hosp.co.th )  ต้ังแต่วันที่  3  เมษายน  2556  อน่ึง  หากท่านไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  
โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้     บริษัทขอ
เสนอช่ือ    นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน,    นายแพทย์เอื้อชาติ    กาญจนพิทักษ์   ซึ่งเป็นประธานกรรมการและเป็น
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ตามล าดับ  เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนทา่น   โดยท าเป็นหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่ได้แนบมาน้ี 
  รายละเอียดของกรรมการทีบ่ริษัทฯ  ขอเสนอช่ือเป็นผูร้ับมอบอ านาจของทา่น 
  1.    นายแพทย์รัชช        สมบูรณสิน   อายุ   74   ปี 
         อยู่บ้านเลขที่  12   ซ.  อินทามระ  39  แยก 2   แขวงดินแดง   เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
  2.    นายแพทย์เอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ ์ อายุ   69   ปี 



         อยู่บ้านเลขที่  376/60  ถ. พระรามที่  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
 
  อน่ึง  คณะกรรมการได้มมีติให้บริษทัฯ  ก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มสีิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ใหญส่ามัญผู้ถอืหุ้น  และสทิธิในการรบัเงินปันผลในวันที่  29 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225  
ของพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  พ.ศ. 2535  ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  1  เมษายน   2556 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                   (  นายแพทย์รัชช   สมบูรณสิน  )                     
                                          ประธานกรรมการ                  
ส านักงานบรษิัทฯ 
โทร.  02 – 3740200     ต่อ  5385 
 


