ที่ ร 025/2557

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528
วันที่ 31 มีนาคม 2557

เรือ่ ง

ขอเรียนเชิญประชุมใหญสามัญผูถอื หุนประจําป ครั้งที่ 1/ 2557

เรียน

ทานผูถอื หุนของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด ( มหาชน )

สิ่งที่สง มาดวย

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป ครั้งที่ 1/ 2556
รายงานประจําป 2556 ในรูปแบบ CD-Rom
เอกสารที่ตอ งแสดงกอนเขารวมประชุม ( เอกสารแนบ 1 )
แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผูถอื หุน ( เอกสารแนบ 2 )
ขอบังคับของบริษัทฯ วาดวยเรือ่ งการประชุมผูถ ือหุน ( เอกสารแนบ 3 )
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 ( เอกสารแนบ 4 )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เอกสารแจงความประสงคขอรับรายงานประจําป 2556 ( แบบเปนรูปเลม )

ดวยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) หรือ “ RAM “ ไดมีมติให
กําหนดวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครัง้ ที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ
หองประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคําแหง เลขที่ 436 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 1/2556 ซึ่ง
ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลขที่ 1 นับแตวันประชุมตามที่
กฎหมายกําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ ( www.ram-hosp.co.th ) แลวไม
ปรากฏวามีผูตอตานหรือขอแกไขใด ๆ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอื หุน ครั้งที่
1/2556 ซึง่ ไดประชุมไปแลวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ดังกลาวใหผูถอื หุนรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 และรายงานประจําป
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ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดรวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในดานตาง ๆ
ในรอบป 2556 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2556 ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลขที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกีย่ วกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบป 2556
ใหผูถือหุนรับทราบในวันประชุมสามัญผูถ ือหุนฯ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําป 2556 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําป 2556 ซึ่งรับรองโดยผูส อบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จํากัด และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป 2556 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดผา นการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2556
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจายปนผลประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในกรณีที่ไม
มีความจําเปนอื่นใดในการใชเงินนั้น และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอการดําเนินงาน
ปกติของบริษัทอยางมีนยั สําคัญ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานใหที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการไดอนุมัติให
จายเงินปนผลระหวางกาล และเห็นควรอนุมัติจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงาน
ตั้งแต 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 รวมจายในอัตราหุนละ 12 บาท ซึ่งไดจาย
สวนหนึ่งเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลวเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุนละ 6.00 บาท
(จากผลดําเนินงาน 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556) และจะจายครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 พฤษภาคม
2557 ในอัตราหุนละ 6.00 บาท ( จากผลการดําเนินงาน 1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 )
ทั้งนี้ การใหสิทธิดังกลาวของบริษัท ฯ ยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถอื หุนกอน
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โดยกําหนดวันกําหนดรายชือ่ ผูถ ือหุน ที่มีสิทธิ์เขารวมประชุมใหญสามัญผูถอื หุนประจําป ครั้งที่
1/2557 และรับเงินปนผล ( Record Date ) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปด สมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 28 มีนาคม 2557
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหมแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษทั ในหมวดที่ 4 ขอ 16 กําหนดไววา ในการประชุมผูถอื หุน
สามัญประจําปทกุ ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตราโดยการจับฉลาก ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลทสี่ ุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรก และปที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจับฉลากกันวาผูใ ดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปให
กรรมการที่อยูนานที่สุดเปนผูอ อกจากตําแหนง กรรมการซึง่ พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตัง้ ใหมได
ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผูถอื หุนประจําปครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตาม
วาระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีรายนามดังตอไปนี้
1. น.พ. วิรัตน
ชื่นอิ่ม
- กรรมการบริหารและผูอํานวยการ
2. น.พ. บุญปรีดี
ศิริวงศ
- กรรมการบริหาร
3. น.พ. ศิริพงศ
เหลืองวารินกุล - กรรมการบริหาร
4. ท.พ. เจิมพล
ภูมิตระกูล
- กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ แลว เห็นควรให
น.พ. วิรัตน ชื่นอิ่ม, น.พ. บุญปรีดี ศิริวงศ, น.พ. ศิริพงศ เหลืองวารินกุล, และ ท.พ. เจิมพล ภูมิ
ตระกูล กลับเขามาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ไดแนบประวัติของกรรมการทั้ง 4 ทานมาเพื่อประกอบการพิจารณาแลว ( ตามเอกสารแนบ 4 )
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ในหมวด 6 ขอ 41 ในที่ประชุมสามัญประจําป
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดสินจางคาสอบบัญชีของบริษัททุกป
ในการแตงตั้งผูส อบบัญชีจะ
แตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมเปนผูส อบบัญชีของบริษัทอีกก็ได
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรใหแตงตั้งใหนายพิชัย ดัชณาภิรมย เลขทะเบียน 2421 หรือ นางสาวจันทรา วองศรี
อุดมพร เลขทะเบียน 4996 หรือนายพจน อัศวสันติชัย เลขทะเบียน 4891 หรือนางสาววันนิสา
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งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ เลขทะเบียน 6699 แหงบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูส อบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทยอย หรือบริษัทรวม
ประจําป 2556 และป 2557 โดยใหคนใดคนหนึง่ เปนผูทําการตรวจสอบ และรับรองงบการเงิน
ของบริษัทประจําป 2557 หรือผูส อบบัญชีทานอื่นที่ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ
มอบหมายใหเปนผูส อบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ 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
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2557
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ขอ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะพึง
มีจํานวนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถนิ่ ที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะตองเปนผูมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนด กรรมการของบริษัทมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนในการ
ปฎิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทนไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลีย้ ง โบนัส
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานใหที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติใหจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําป 2557 ดังนี้
ป 2557
ป 2556
- ตอบแทนกรรมการบริหารเปนเงินทั้งสิ้น
30,000,000.28,000,000.- บาท
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
บริษัทฯ ใครขอเรียนเชิญทานผูถ ือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยทางบริษัทฯ ได
เผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมในครั้งนี้ในเว็บไซตของบริษัทฯ ( www.ramhosp.co.th ) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 อนึ่ง หากทานไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โปรดมอบฉันทะให
บุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน ในกรณีที่ทานไมสามารถหาผูร ับมอบฉันทะได บริษัทขอเสนอชือ่ นายขจิต หัพนานนท ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, และนายพันภัทร สุเภากิจ ซึ่งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามลําดับ เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทนทาน โดยทําเปนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ไดแนบมานี้
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รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเปนผูร ับมอบอํานาจของทาน
1. นายขจิต หัพนานนท
อายุ 76 ป
อยูบานเลขที่ 10 ซอยศูนยวิจัย แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. นายพันภัทร สุเภากิจ
อายุ 32 ป
อยูบานเลขที่ 27/1 ซ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จึงขอเรียนเชิญทานผูถอื หุนเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูแทนเขารวมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขอแสดงความนับถือ

( นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ )
กรรมการผูจัดการใหญ

5.

