
                                          รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ 
                ประจ าปี 2554 

                                                                    บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 

                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวันพุธที่    27   เมษายน   2554  เวลา  10.30  น.    ณ  ห้องประชุมช้ัน  2    อาคาร  B   โรงพยาบาลรามค าแหง    
เลขที่   436   ถนนรามค าแหง    แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพ ฯ  10240 
เริ่มการประชุม 

นายแพทย์รัชช     สมบูรณสิน      ประธานกรรมการ     เป็นประธานที่ประชุม     ประธานไดแ้จ้งต่อให้ทีป่ระชุมทราบว่ามี
ผู้ถือ 
หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งส้ิน 180 คน  รวมเป็นจ านวนหุ้น  11,334,277  หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ    94.45   ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งส้ิน    12,000,000   หุ้น    ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคบัของบรษิัท 
ประธานกล่าวเปิดประชุมต้อนรบัผู้ถือหุ้น   พร้อมทั้งแนะน าคณะกรรมการ   ผู้บริหารของบริษทั    และผู้สอบบัญชี 
กรรมการบรษิัทฯ    ที่เข้าร่วมประชุม    8   ท่าน     ดังนี้ 
 1.    นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน  ประธานกรรมการ 
 2.    นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ ์ กรรมการผู้จัดการ 
 3.    นายแพทย์วิรัตน์ ช่ืนอิ่ม   กรรมการบริหาร 
 4.    นายแพทย์บุญปรีด ี ศิริวงศ ์  กรรมการบริหาร 
 5.    ทันตแพทย์ช านาญ ชนะภัย   กรรมการบริหาร 
 6.    นายแพทย์ศิริพงศ ์ เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 
 7.    ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล  กรรมการผู้อ านวยการ 
 8.    นายแพทย์สุธี  ลีละเศรษฐกุล  กรรมการบริหาร  
กรรมการบรษิัทฯ   ที่ลาประชุม   4   ท่าน   ดังนี้ 
 1.    ร.อ. ขจิต  หัพนานนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 2.    นายประมล  อภิรัตน์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3.    นางสาวกิตติญารัตน์       จิโรจด ารงคชั์ย    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.    นายพันภัทร  สุเภากิจ   กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท   
  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้   นายแพทย์เอื้อชาติ     กาญจนพิทักษ์  อธิบายวิธี
ปฏิบตัิในการลงคะแนน       และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ       นายแพทย์เอื้อชาติ     กาญจนพิทักษ์       ได้แจ้งวิธีการออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ต่อทีป่ระชุมว่า       ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ        ประธานจะเสนอใหท้ี่ประชุม 
พิจารณาลงมติ      และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียง  หรือคัดค้านกับทีป่ระธานเสนอ    ก็ขอให้ผู้ถือหุน้นั้นยกมือขึ้น 
และแจ้งชื่อ  จ านวนหุน้ 



ที่งดออกเสียงหรือคดัค้านยกมือขึน้    แลว้จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามจ านวนหุน้และจ านวนสิทธิในการลงคะแนน   เพื่อจะน ามา
รวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วยเท่าไร   งดออกเสียงเท่าไร   และคัดค้านเท่าไร   จากนัน้   ประธานจึงไดข้อทีป่ระชุม
เริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้
 วาระท่ี  1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี    ครั้งที่   1/2552   ซึ่ง
ประชุมไปแล้วเมื่อ 
วันที ่  24   เมษายน   2552 

- ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น   ครั้งที่   1/2552  ที่ได ้
ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่   24   เมษายน   2552   โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการ 
ประชุมนี้แล้ว  
 -      ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้ว   มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   ครั้งที ่ 
1/2553  ซ่ึงจัดขึ้นในวันที่  24  เมษายน   2552   ตามที่ประธานเสนอ 
          เห็นชอบด้วย    11,334,277      เสียง     คิดเป็นรอ้ยละ   100    ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น           
             ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  ไม่เห็นด้วย        -          เสียง 
  งดออกเสียง        -                เสียง 
 วาระท่ี  2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี   2552 

- ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายแพทย์เอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ์   กรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุน้ 
ทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป ี  2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าป ี 2552  ซ่ึงได้จัดส่งไปยังผู้ถือ
หุ้น 
ล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว        
       นายแพทย์เอื้อชาติ     กาญจนพิทักษ์   ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า   ผลการด าเนินงานในปี  2552   เฉพาะ 
บริษทั  โรงพยาบาลรามค าแหง  จ ากัด  ( มหาชน )   มีรายได้จากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น   40.76   ล้านบาท    หรือเพิ่มขึน้  
1.79  %   อัตราส่วนของต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้เพิ่มขึ้น   5.25  %   ทั้งนี้เนื่องจากในปี   2552   โรง 
พยาบาลได้เปิดอาคารหลังใหม่เพิม่ขึ้น   1   หลัง    ท าให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น    นอกจากนีบ้ริษทัยังได้รบัส่วนแบ่ง 
ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมจ านวน   155.21  ล้านบาท  ในปี  2552  บรษิัทมีก าไรสุทธิเฉพาะบริษัท  342.06  ล้านบาท 
และก าไรสุทธิรวม   443.77  ล้านบาท   ทางบรษิัทมคีวามเห็นว่าผลการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษทัยังมผีลประกอบ 
การที่ดี    ถึงแม้จะมีอัตราการเจรญิเติบโตเพียงเล็กนอ้ย    ทางบริษทัฯ    ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตเมื่อภาวะเศรษฐกิจดขีึ้น 
จะมีอัตราการเตบิโตทางด้านรายได้และก าไรเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจบุัน 
  นอกจากนี้      ทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพแพทย์        และพนักงานใหด้ียิ่งขึน้อย่างต่อเนือ่ง   
ควบคุมทางด้านต้นทนุขาย  และค่าใช้จ่ายบรหิารอย่างมีประสิทธิภาพ    ก าหนดราคาขายให้อยูใ่นระดับที่เหมาะสมไม่แพง 
จนเกินไป   เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้   และโรงพยาบาลจะสามารถอยู่ได้อย่างดีต่อไปอีกนานในอนาคต 

        เห็นชอบด้วย          11,334,277       เสียง       คิดเป็นร้อยละ   100    ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
                            ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย                      -               เสียง 
 งดออกเสียง                    -               เสียง 
                                                                        ( 2 ) 



 
 วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนของบรษิัทประจ ารอบปีที่ผ่านมา       

-     ประธานฯ    ได้เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของบรษิัทประจ ารอบปีทีผ่่านมา 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบัญชี     ประจ าปีส้ินสดุวันที่   31   ธันวาคม   2552  ตามรายละเอียดในรายงาน 
ประจ าปี  2552  ซ่ึงได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุน้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว      และเสนอใหท้ี่ประชุม 
พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนดังกล่าว 

- ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วลงมติเปน็เอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชกี าไรขาดทุนของบรษิทัฯ ซ่ึงผ่านการ 
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปีสิ้นสุดวันที่   31   ธันวาคม   2552  โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี ้
   เห็นด้วย             11,334,277         เสียง  คิดเปน็ร้อยละ  100  ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
               ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
   ไม่เห็นด้วย                        -           เสียง 
   งดออกเสียง            -           เสียง 

วาระท่ี  4   รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนมุัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2552 
-     ประธานได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า       คณะกรรมการของบริษทัได้พิจารณากันแล้ว     ได้มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลและเห็นควรอนุมัตจิา่ยเงินปนัผลประจ าปี   2552    ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่   1   มกราคม   2552    ถึง    31 
ธันวาคม   2552   รวมจ่ายหุ้นละ   12  บาท  ซ่ึงได้จ่ายส่วนหนึง่เป็นเงินปนัผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่    14   ตุลาคม   2552 
ในอัตราหุน้ละ    6.00    บาท    (  จากผลด าเนนิงาน    1    มกราคม    2552   - 30   มิถุนายน   2552  )   และจะจ่ายอีกครัง้ 
ในวันที่    18   พฤษภาคม    2553    ในอัตราหุน้ละ     6.00   บาท  (   จากผลการด าเนินงาน   1   กรกฎาคม   2552  -   31    
ธันวาคม   2552  ) 
  บริษทัฯ   มีก าไรสุทธิรวมในปี  2552    เปน็เงนิ  443,773,619 .-  บาท   คิดเปน็ก าไรต่อหุ้น  37.71  บาท,  มี 
ก าไรสุทธิเฉพาะบริษัท   เปน็เงนิ   342,059,788.-  บาท   คิดเป็นก าไรต่อหุ้น   28.50  บาท    และบรษิัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปนั 
ผลไม่เกินร้อยละ    60   ของก าไรสุทธิเฉพาะบริษทั 

- ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วรับทราบ  และมีมติเปน็เอกฉันท์ อนุมัติให้ทางบริษทัฯ ท าการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 
และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าป ี 2552  แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  ตามที่ประธานแถลง 
   เห็นด้วย               11,334,277        เสียง  คิดเปน็ร้อยละ 100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุน้ 
           ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นด้วย               -         เสียง 
   งดออกเสียง               -         เสียง 

วาระท่ี  5   พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่    แทนคณะกรรมการที่ต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
-    ประธานแจ้งว่า    ในการประชุมฯ ครั้งนี้  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   ตามข้อบังคบัและตาม 

กฎหมายของบรษิทัฯ   จ านวน   4    ท่าน  ดังนี้ 
1.   นายแพทยวิ์รัตน์ ช่ืนอิ่ม            ต าแหน่ง      กรรมการบริหาร 
2.   นายแพทย์บุญปรีด ี ศิริวงศ ์                       ,,                        กรรมการบริหาร          
3.   นายแพทย์ศิริพงศ ์ เหลืองวารินกุล                      ,,  กรรมการบริหาร 
 
                   ( 3 ) 



4.    ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล                      ,,                        กรรมการบริหาร 
 จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา     จะแต่งตั้งผูใ้ดเป็นกรรมการของบรษิัทแทนกรรมการที่ต้องออก 

-    ที่ประชุมได้พจิารณากันแล้ว    เห็นว่ากรรมการทั้ง   4  ท่าน  มีคุณวุฒิที่เหมาะสม  และมีคุณประโยชน์ต่อบรษิัทฯ 
เป็นอย่างมาก   จึงมีมตเิป็นเอกฉนัท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง   4   ท่าน  ที่ลาออกกลับเข้ามาเปน็กรรมการอีกวาระหนึ่ง    
  ดังนั้น   กรรมการของบริษทัฯ  ประจ าปี   2553  จะประกอบด้วย 
  1.   นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน  ประธานกรรมการ 
  2.   นายแพทย์วิรัตน์ ช่ืนอิ่ม   กรรมการบริหาร 
  3.  นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ ์ กรรมการบริหาร 
  4.   นายแพทย์บุญปรีด ี ศิริวงศ ์  กรรมการบริหาร 
  5.    ทันตแพทย์ช านาญ ชนะภัย   กรรมการบริหาร 
  6.   นายแพทย์สุธี  ลีละเศรษฐกุล  กรรมการบริหาร 
  7.   นายแพทย์ศิริพงศ ์ เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 
  8.   ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล  กรรมการบริหาร 
  9.   ร.อ. ขจิต  หัพนานนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  10.  นายประมล  อภิรัตน์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  11.   นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจด ารงค์ชัย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  12.    นายพันภัทร  สุเภากิจ   กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 
 
และที่ประชุมได้พิจารณากันแล้ว       มีมติเป็นเอกฉนัท์ก าหนดอ านาจกรรมการของบรษิัทใหมเ่ปน็ดงันี้       “   จ านวนหรือชื่อ 
กรรมการซ่ึงจะลงชื่อเปน็ส าคัญผกูพันบริษทั       คือ     นายแพทย์รัชช     สมบูรณสิน,     นายแพทย์เอื้อชาติ     กาญจนพิทักษ,์ 
ทันตแพทย์ช านาญ     ชนะภัย,   นายแพทย์วิรัตน์     ช่ืนอิ่ม,    และนายแพทย์บุญปรีดี     ศิริวงศ์   2   ใน   5   คนนี้ลงลายมือช่ือ 
ร่วมกัน    และประทับตราส าคัญของบรษิัทฯ ” 
   เห็นชอบด้วย 11,334,277    เสียง คิดเปน็ร้อยละ  100  ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
        ที่เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่เห็นด้วย                             -       เสียง 
   งดออกเสียง                 -       เสียง         

วาระท่ี 6       พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี, ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี    และค่าตอบแทนกรรมการ 
บริหารของบริษัทฯ    ประจ าปี   2553 

-    ประธานได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี     และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี      และก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารของบริษทัฯ   ประจ าปี  2553 

-   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว     มีมติเป็นเอกฉันท์     เห็นสมควรให้แต่งตั้งใหน้ายพิชัย     ดัชณาภิรมย์     เลขทะเบียน 
2421     หรือ    นางสาวจันทรา    ว่องศรีอุดมพร    เลขทะเบียน    4996     หรือ    นายพจน์    อัศวสันติชัย    เลขทะเบียน  4891 
หรือ   นางสาววันนิสา   งามบัวทอง    เลขทะเบียน  6838     หรือนายธนะวุฒิ   พิบูลย์สวัสดิ์   เลขทะเบียน   6699    แห่งบริษทั 
 
         ( 4 ) 
 



 
สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด  ซ่ึงเปน็ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบรษิัทและบริษทัย่อยหรือบรษิัทร่วม   ประจ าปี  2552  และปี   2553 
โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบ    และรับรองงบการเงนิของบริษทัประจ าปี   2553   หรอืผู้สอบบัญชีท่านอื่นที ่
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ   ซ่ึงบรษิัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงนิของ   บริษัท  โรงพยาบาลรามค าแหง 
จ ากัด  (  มหาชน  )  โดยก าหนดคา่ตอบแทน  ประจ าปี  2553   เท่ากับ   885,000   บาท  (  โดยแบง่เป็นค่าตรวจสอบ  3 
ไตรมาส   เท่ากับ   435,000   บาท,  และงบประจ าปเีท่ากับ    480,000    บาท   )     และที่ประชุมยังได้มีมติเปน็เอกฉันท์    ให้ทาง 
บริษทั ฯ    จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบรษิัทฯ   ส าหรับปี   2553     เป็นเงนิทั้งสิ้น   17,000,000.-   บาท 
  ค่าสอบบัญชี ( บาท )            ปี  2552                  ปี  2553 
  -   งบประจ าป ี            465,000                  480,000 
  -   รายไตรมาส 3 ไตรมาส ( ไตรมาสละ 140,000 )         420,000           ( ไตรมาสละ 145,000 )       435,000 
  รวมค่าตรวจสอบประจ าป ี           885,000                  915,000 
    ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารของบริษทั ( บาท )      15,000,000             17,000,000 
        เห็นชอบด้วย         11,334,277         เสียง         คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
         ที่เข้าร่วมประชุม   และออกเสียงลงคะแนน 
       ไม่เห็นด้วย                        -          เสียง 
       งดออกเสียง         -    เสียง  
              วาระท่ี   7   เรื่องอื่น ๆ    ( ถ้ามี ) 

-   นายแพทย์เอื้อชาติ    กาญจนพิทักษ์     กรรมการผู้จัดการใหญข่องบริษทัฯ    ได้แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า 
บริษทั  กรุงเทพดุสิตเวชการ  จ ากัด ( มหาชน )   ได้ขอหารือเรื่องกรรมการในบรษิัท  โรงพยาบาลรามค าแหง  จ ากัด ( มหาชน ) 
ซ่ึงนายแพทย์เอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ์   ได้ตอบไปว่า  การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเปน็สิทธิของผู้ถือหุ้น  อย่างไรก็ดี  นายแพทย ์
เอื้อชาติ    กาญจนพิทักษ์    ก็จะน าเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาหารือกับประธานกรรมการของ   บริษทั  กรุงเทพดุสิตเวชการ  จ ากัด 
( มหาชน)  อีกครั้ง   ซ่ึงเป็นที่เคารพและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว 
  -   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบ   และมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมเสนอตามวาระที่ 1-6   
  ประธานฯ   กล่าวขอบคุณผู้ถือหุน้ทุกท่านที่ได้ให้เกียรตเิข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา  11.45  น.  
 
 
 ลงช่ือ___________________________ประธานที่ประชุม      ลงช่ือ--------------------------------กรรมการผู้จัดการ 
                        (   นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน  )                          (  นายแพทย์เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์ )  
 
 
         ลงช่ือ_____________________________ ผู้รายงาน 
      (   นางวรัดดา     ตันทนะเทวินทร์   ) 
 
 
       ( 5 ) 
 


