
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2562
ของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)

ณ หอ้งประชุมชั้น 9  อาคาร 1  โรงพยาบาลวิภาวดี   แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร
วนัจนัทร์ท่ี  29  เมษายน  2562  เวลา 11.00 นาฬิกา

*****************************************************************************************************************************************************************************

           
ตามที่ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)   ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี

2562    เม่ือวนัจนัทร์ท่ี  29  เมษายน   2562   เวลา 11.00  น.   ณ   หอ้งประชุมชั้น 9  อาคาร 1  โรงพยาบาลวิภาวดี
เลขท่ี 51/3   ถนนงามวงศว์าน   แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  หรือ
โดยการรับมอบฉนัทะรวม 51 ท่าน   นบัจ ำานวนหุน้ไดท้ ั้งส้ิน 3,437,970,500 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 85.46 ของ
จำานวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั  (หุน้ทั้งหมดของบริษทัมีจ ำานวน 4,023,125,000 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุม โดย
นายแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน   ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานท่ีประชุม  และ  นายแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู
ทำาหนา้ท่ีเลขานุการท่ีประชุม

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำาปี 2562 ในวนันี้   เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมครั้ งที่ 1/2562  เมื่อวนัที่ 27  กมุภาพนัธ์  2562  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบัลงวนัท่ี 26  มีนาคม  2562  โดยบริษทัฯ กำาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ
หุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 15  มีนาคม  2562  

โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีไดม้าร่วมประชุมจำานวน 11 ท่าน  ดงัน้ี
1. นายแพทยรั์ชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร
4. นายแพทยธี์ระยทุธ นิยมกลู กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5. นายแพทยสุ์เมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการและกรรมการบริหาร
6. ทนัตแพทยช์ำานาญ ชนะภยั กรรมการบริษทั
7. นายสิทธิ ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการบริษทั
8. นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการบริษทั
9. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกัษ์ กรรมการบริษทั
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณมปราชญ์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ประธานไดแ้ถลงใหท้ี่ประชุมทราบวา่บริษทัไดเ้ชิญ คุณโสรยา  ตินตะสุวรรณ์  ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั
สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั   มาร่วมประชุมดว้ย เพ่ือตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบังบการเงินของ บริษทัฯ  กรณีมีผูถื้อหุน้
สอบถาม และไดม้อบหมายให ้คุณประสพ  ดอกค ำา และ คุณพงศส์รณ์  เจริญภกัดี เป็นผูท้ ำาหนา้ที่ดูแลใหก้าร
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั

บดัน้ี มีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้
ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม และแจง้ดว้ยวา่ก่อนที่จะเขา้ระเบียบวาระการประชุม จะขอแจง้วิธีการออกเสียงลง
คะแนนในการประชุมวนัน้ีใหท่ี้ประชุมทราบ

ประธานไดแ้จง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้ งน้ีต่อที่ประชุมวา่ สำาหรับการออกเสียงลง
คะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในวนัน้ี ขอใหใ้ชแ้บบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหผู้ ้
ถือหุน้ทุกท่านเมื่อท ำาการลงทะเบียนก่อนการประชุม  ในวาระใดกต็ามที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการงดออกเสียงหรือออก
เสียงคดัคา้น  ขอใหก้รอกช่ือผูถื้อหุน้ จำานวนหุน้ท่ีถืออยู ่และการออกเสียงหรือคคัคา้น เม่ือประธานขอใหมี้วธีิการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นวา่มีผูใ้ดงดออกเสียงหรือคคัคา้น กข็อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงหรือคคัคา้นยกมือ
ขึ้น แลว้จะมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปรับแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน เพื่อจะนำามารวมคะแนนเสียงของแต่ละวาระ
วา่มีผูเ้ห็นดว้ยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และคคัคา้นเท่าไร  จากนั้น ประธานจึงไดข้อท่ีประชุมเร่ิมพิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี

วาระที่   1     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน ไม่มี

วาระที่   2     พจิารณารับรองรายงานการประชุม  สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี   2561  
ประธาน แจง้ใหท้ี่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจำาปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่

26  เมษายน  2561 โดยไดจ้ดัส่งสำาเนาใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม
แลว้  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้คนใดทกัทว้งหรือขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื่นเพิ่มเติม จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุม สามญัผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2561
ซ่ึงประชุม เม่ือวนัท่ี  26  เมษายน  2561
ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,970,500 0 0 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0
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วาระที่    3     พจิารณารับรองรายงานประจำาปี และรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท  
                  ประจำาปี   2561  
กรรมการผูจ้ดัการ   รายงานผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561   ช้ีแจงประกอบรายงานประจำาปี

ของคณะกรรมการบริษทัฯ วา่โดยรวมผลประกอบการมีกำาไร  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
รายงานดงักล่าว  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี
2561  และ รายงานประจำาปีของคณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,970,500 0 0 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0

วาระที่   4     พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกำาไรขาดทุน สำาหรับปีส้ินสุดวันที่   31   ธันวาคม   2561    ซ่ึงผ่าน     
    การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว      

ประธาน  เสนองบดุลและงบก ำาไรขาดทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวนัที่  31  ธนัวาคม  2561   ซ่ึงไดช้ี้แจงใน
รายงานประจ ำาปีแลว้ และงบดุลและงบก ำาไรขาดทุนไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแลว้  สรุปดงัน้ี

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยร์วม (บาท) 8,666,493,158.80 2,974,312,629.25
หน้ีสินรวม (บาท) 3,452,773,786.37 910,269,560.04
รายไดร้วม (บาท) 3,995,769,800.49 1,675,493,110.54
กำาไรสุทธิสำาหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 375,378,979.58 355,477,209.10
กำาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.09 0.09

 เม่ือไม่มีคำาถามอ่ืนใดจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัรับรองงบดุลและงบก ำาไรขาดทุนดงักล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทร์ับรองงบดุลและงบก ำาไรขาดทุน ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชี ประจำาปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561  
ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,970,500 0 0 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0
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วาระที่   5     พจิารณาจัดสรรกำาไรและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล  
ประธาน แจง้ต่อที่ประชุมวา่ ผลประกอบการของบริษทัฯ ในปีน้ีมีก ำาไรประมาณ 355.48 ลา้นบาท  ซ่ึง

คณะกรรมการเสนอความเห็นต ่อที่ประชุมวา่ เนื่องจากบริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำานวน
402,312,500.00 บาท และไดจ้ดัสรรก ำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจ ำานวน
81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำาระแลว้ตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

    ของบริษทักำาหนดไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรกำาไรไวเ้ป็นทุนสำารองเพิ่มเติมตามกฎหมาย
ในงวดน้ี  ดงันั้นเห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรก ำาไรและการจ่าย
เงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี
คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.052 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 209,202,500.00 บาท
คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 58.85 ของกำาไรสุทธิสำาหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัที่ก ำาหนดจ่ายไม่ต ำ่ากวา่ร้อยละ 50
ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  ภายหลงัการหกัสำารองตามกฎหมายและการชำาระ
ภาษีแลว้ โดยก ำาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่  15  พฤษภาคม  2562  ทั้งน้ีก ำาหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้ซ่ึงมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษทัไม่ตอ้งจดัสรรกำาไรไวเ้ป็นทุนสำารองเพิ่มเติม
ตามกฎหมายในงวดน้ี  เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็น
จำานวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำาระแลว้ตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัก ำาหนดไวค้รบถว้นแลว้  และอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลประจำาปี  สำาหรับผล
การดำาเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1  มกราคม  ถึง 31  ธนัวาคม 2561   ในอตัราหุน้ละ 0.052 บาท   โดย
กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562  ทั้งน้ีกำาหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมีช่ืออยูใ่น
สมุดทะเบียนหุน้ ณ วนัท่ี  15  มีนาคม  2562    
ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,970,500 0 0 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0

วาระที่   6     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำาหนดค่าตอบแทน  
ประธาน  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกำาหนดใหท่ี้ประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกำาหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำากดั  เป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มี
บุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำานาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความ
เหมาะสมกบัปริมาณงาน คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั   โดยมี  นายพจน์  อศัวสนัติชยั
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 เลขท่ีใบอนุญาต 4891  หรือนางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง  เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช
พงษเ์สถียรศกัดิ์   เลขที่ใบอนุญาต 4752  หรือนายธนะวฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ  เลขที่ใบอนุญาต 6699
หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์   เลขที่ใบอนุญาต 8658   หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.
ใหค้วามเห็นชอบซ่ึงบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้ับผดิชอบ  คนใดคนหน่ึงเป็นผู ้
ท ำาการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัประจำาปี 2562  โดยผูส้อบบญัชีไดเ้ร่ิมเป็นผู ้
สอบบญัชีของบริษทัตั้งแต่รอบบญัชีปี 2560   อีกทั้งผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์หรือการมี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงั
กล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
และบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ท ั้งนี้ผ ูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม  สงักดั
สำานกังานสอบบญัชีเดียวกนั โดยมีค่าตอบแทนดงัน้ี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) เพิม่ (บาท)

ค่าสอบทานงบการเงินบริษทั  (จำานวน 3 ไตรมาส) 540,000.00 525,000.00 15,000.-

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 560,000.00 515,000.00 45,000.-

                      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,100,000.- 1,040,000.- 60,000.-

ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียงพนกังาน ค่าล่วงเวลา และอ่ืน ๆ ใน
การดำาเนินการตรวจสอบบญัชี   จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนและค่า
ใชจ่้ายดงักล่าว

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชีธรรม
นิติ จ ำากดัโดยมี นายพจน์  อศัวสนัติชยั  เลขที่ใบอนุญาต 4891  หรือนางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง
เลขท่ีใบอนุญาต 7517 หรือนายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ  เลขท่ีใบอนุญาต 4752  หรือนายธนะ
วฒิุ  พิบูลยส์วสัด์ิ  เลขท่ีใบอนุญาต 6699 หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์   เลขที่ใบอนุญาต
8658    หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบซ่ึงบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบ
บญัชีผูรั้บผดิชอบ  คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้ ำาการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัประจำา
ปี 2562   โดยกำาหนดคา่ตอบแทนรวมทั้งปี  จำานวนเงิน  1,100,000.-บาท   ทั้งน้ีไม่รวมคา่ใชจ้่าย
อื่น เช่น ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียงพนกังาน ค่าล่วงเวลา และอื่น ๆ ในการดำาเนินการตรวจ
สอบบญัชี    
 ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,970,500 0 0 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0
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วาระที่   7     พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกต  ามวาระ  
ประธาน    แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่  มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระตามขอ้บงัคบัและตามกฎหมายของ

บริษทัฯ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ
กรรมการที่ออกตามวาระ จำานวน 4  ท่านคือ
1. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร กรรมการบริษทั และ

ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทยสุ์เมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร
3. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกัษ์ กรรมการบริษทั 
4. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งกรรมการจำานวน 4  ท่านท่ีพน้วาระ กลบัเขา้ดำารง
ต ำาแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อแทนกรรมการที่พน้วาระตามขอ้บงัคบัและตาม
กฎหมายของบริษทัฯ ดงัน้ีคือ
1. แต่งตั้ง  นายแพทยว์รพนัธ์   อุณจกัร               เป็น  กรรมการ  บริษทัประธานกรรมการบริหาร  

ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

จำานวน (เสียง) 3,437,960,500 0 10,000 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0

2. แต่งตั้ง  นายแพทยสุ์เมธ   ฮัน่ตระกลู              เป็นกรรมการบริษทัและกรรมการบริหาร  
 ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,960,500 0 10,000 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0

3. แต่งตั้ง    นายฤชิษฐ์     กาญจนพิทกัษ์               เป็นกรรมการบริษทั  
 ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,960,500 0 10,000 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0
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4. แต่งตั้ง  นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ    คณาปราชญ ์                เป็น  กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

จำานวน (เสียง) 3,437,960,500 0 10,000 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0

ดงัน้ันกรรมการของบริษัทฯ ประจำาปี  2562  จะประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12  ท่าน  ดงันี้
1. นายแพทยรั์ชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร
4. นายแพทยสุ์เมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายแพทยธี์ระยทุธ นิยมกลู กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
6. ทนัตแพทยช์ำานาญ ชนะภยั กรรมการ
7. นายสิทธิ ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ
8. นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ
9. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวพาภทัร สุเภากิจ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  
วาระที่   8     พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ   
ประธาน ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ีคือ เงินบ ำาเหน็จของคณะ

กรรมการบริษทัฯ จากผลการดำาเนินงานของปี 2561 เป็นจำานวนเงิน  7,109,500.00 บาท   และ
ค่าเบ้ียประชุมสำาหรับปี 2562  จำานวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท   

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ดงันี้คือ เงิน
บ ำาเหน็จของคณะกรรมการบริษทัฯ จากผลการด ำาเนินงานของปี 2561 เป็นจ ำานวนเงิน
7,109,500.00 บาท   และ ค่าเบ้ียประชุมสำาหรับปี 2562  จำานวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท      ทั้งน้ี
การจดัสรรเงินบ ำาเหน็จดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่านนั้น ใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะ
กรรมการตามแต่จะเห็นสมควร 
ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำานวน (เสียง) 3,437,960,500 0 10,000 0
ร้อยละ 100.00 0 0 0
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วาระที่      9         พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ     (ถ้ามี)

 ผูถื้อหุน้สอบถามดงัน้ี

1.  ขอกรรมการบริษทัแสดงวสัิยทัศน์ในการบริหาร

กรรมการผูจ้ดัการ      บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน) ดำาเนินกิจการโรงพยาบาลลานนา 
และโรงพยาบาลลานนา 2 มีกลุ่มลูกคา้ 2 กลุ่มใหญ่คือ ผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยประกนั
สงัคม ประมาณ 150,000 คน มีกลยทุธ์เพ่ือขยายฐานลูกคา้และสร้างความน่าเช่ือถือดงัน้ี 

1. ขณะน้ีผูป่้วยเตียงเตม็ตลอดปี บริษทัจึงขยายกิจการเพ่ือรองรับโดยลงทุน ก ่อสร ้า ง
โรงพยาบาลลานนา 3 ขนาด 220 เตียง เพื่อรองรับผูป่้วยประกนัสงัคม และจะ
ปรับปรุงโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา 2 เพื่อรับผูป่้วยทัว่ไป จะ
ทำาใหมี้รายไดม้ากข้ึน

2.  รับแพทยเ์ฉพาะทางมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัเกือบครบทุกสาขา

3.     ลงทุนเคร่ืองมือแพทย ์ทำาใหปั้จจุบนัโรงพยาบาลลานนา สามารถผา่ตดัโดยการ 
        ส่องกลอ้งเทียบเท่าโรงเรียนแพทยไ์ด ้ เช่น  การผา่ตดัส่องกลอ้งไทรอยด ์ทำาให ้   
        โรงพยาบาลมีช่ือเสียงดา้นการผา่ตดัส่องกลอ้ง

2.   บริษทัขยายธุรกจิ กระแสเงนิสดเพยีงพอหรือไม่

กรรมการผูจ้ดัการ         บริษทัมีกระแสเงินสดเพียงพอ สามารถกูเ้งินจากธนาคารได ้ไม่จำาเป็นตอ้งเพิ่มทุน

3.   โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำานวนมาก จะรับนักศึกษาแพทย์มาฝึกงานหรือไม่

กรรมการผูจ้ดัการ        ไม่รับเน่ืองจากโรงพยาบาลมีผูป่้วยจำานวนมาก แต่มีแพทยจ์ำานวนจำากดั จึงไม่มี
เวลาสอนนกัศึกษาแพทย์

ประธาน แถลงวา่การประชุมไดด้ำาเนินการจบระเบียบวาระ  และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ หรือสอบถาม
หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา  11.45  นาฬิกา

……รัชช     สมบูรณสิน ..….. ประธานท่ีประชุม
       (นายแพทยรั์ชช     สมบูรณสิน)

……..ธีระยทุธ   นิยมกลู….…บนัทึกการประชุม
                         (นายแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู)
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