ที่ ร 015/2560

ทะเบียนเลขที่ 0107536000528
วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/ 2560

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด ( มหาชน )

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ครั้งที่ 1/ 2559
รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ( เอกสารแนบ 1 )
แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ( เอกสารแนบ 2 )
ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ( เอกสารแนบ 3 )
เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 ( เอกสารแนบ 4 )
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2559 ( แบบเป็นรูปเล่ม )

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) หรือ “ RAM “ ได้มีมติให้
กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคาแหง เลขที่ 436 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 เพือ่ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26
เมษายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 1 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่สาเนาดังกล่าวทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.ram-hosp.co.th ) และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการ
ประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี
1.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจาปี
ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และ
รายงานประจาปี ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ
ประจาปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทั ได้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจาปี 2559 ซึ่งรับรองโดยผูส้ อบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจาปี 2559 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม
บริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทาการจ่ายเงินปันผลจากผลกาไรจากการ
ดาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิเฉพาะ
บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมจ่ายในอัตราหุ้นละ 16 บาท ซึ่งได้จ่าย
ส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท
และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิ
ดังกล่าวของบริษัท ฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ก่อน
โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่
1/2560 และรับเงินปันผล ( Record Date ) ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
(2)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ กาหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่พึงมี ถ้าจานวน
กรรมการแบ่งให้พ้นตาแหน่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ใช้จานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ปัจจุบันบริษัทฯ
มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 4 ท่าน
ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระจานวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นพ. รัชช
สมบูรณสิน
- ประธานกรรมการบริษัท
2. ทพ. ชานาญ
ชนะภัย กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
3. นพ. สุธี
ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษัท
4. ร.อ. ขจิต
หัพนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์การทางาน ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดาเนินกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือ
หุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นพ. รัชช สม
บูรณสิน, ทพ. ชานาญ ชนะภัย, นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล, และ ร.อ. ขจิต หัพนานนท์ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ได้แนบประวัติย่อ ประสบการณ์การทางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่าง ๆ การ
ถือหุ้นในบริษัทและการดารงตาแหน่งอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ( ตามเอกสารแนบ 4 )
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ฯ จึงจาเป็นต้องพิจารณา
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือนางสาวสุลลิด
อาดสว่าง เลขทะเบียน 7517, หรือนางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ เลขทะเบียน 8685, หรือนายพจน์
อัศวสันติชัย เลขทะเบียน 4891, หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838, หรือ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย เลขทะเบียน 9169, หรือนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล เลขทะเบียน 8134
แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วมประจาปี 2559 และปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบ และรับรองงบ
(3)

การเงินของบริษัทประจาปี 2560 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึง่ บริษัทฯ
มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
( มหาชน ) โดยกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2560 เท่ากับ 1,280,000.- บาท ( โดยแบ่งเป็นค่า
ตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 630,000.- บาท และงบประจาปีเท่ากับ 650,000.- บาท )
ค่าสอบบัญชี ( บาท )
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
- งบประจาปี
600,000
650,000
650,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส(ไตรมาสละ 190,000) 570,000 (ไตรมาสละ 210,000) 630,000 (ไตรฯ ละ 210,000) 630,000
รวมค่าตรวจสอบประจาปี
1,170,000
1,280,000
1,280,000
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะพึง
มีจานวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด กรรมการของบริษัทมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบีย้ เลี้ยง โบนัส
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในการที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ดังนี้
ปี 2559
ปี 2560
- ตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น
33,000,000.34,000,000.- บาท
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทเห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทฯ จานวน 1 ข้อ เป็น
ข้อที่ 39 ดังนี้
( 39 ) เป็นผู้รับทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ดังกล่าว จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจานวน 38 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้
“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 39 ข้อ ”
ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

เห็นสมควรให้นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

(4)

