บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2565
วันจันทร์ ท่ ี 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ด
มาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย

ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป

งดแจกของที่ระลึก
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แนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการติดเชือ้ โควิด-19 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมทังความห่
้
วงใยต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) บริ ษัทจึงใคร่ ขอแจ้ งให้ ทราบถึง
แนวทางปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัท จะจัดให้ มีการทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ภายในห้ องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้ า รวมทังจะ
้
จัดเตรี ยมเจลสาหรับล้ างมือ ไว้ ให้ บริ การตามจุดต่างๆ ในบริ เวณพื ้นที่การประชุม
2. ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านจะต้ องสวมใส่ห น้ ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทังจะต้
้ อง รักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)
3. บริ ษัทจะจัดเตรี ยมพื ้นที่การประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้ าร่ วมประชุม โดยจัดที่นงั่ ให้ มีการเว้ นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งจะทาให้ จานวนที่นงั่ ในห้ องประชุมมีจานวนจากัด (ไม่เกิน 100 ที่นงั่ ) หรื อจานวนที่น้อยกว่า
ตามที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคหรื อการติดตามได้ ในกรณีที่
มีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ เกิดขึ ้น รวมทังไม่
้ อนุญาตให้ มีการเคลือ่ นย้ ายที่นงั่ ในระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่สามารถเข้ ามาในห้ องประชุมได้ โปรดมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมแทน
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะเข้ าร่ วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง บริ ษัทขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้ องที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการป้องกันและลดความเสี่ยง
ของการแพร่ กระจายโรค โควิด-19 อนึ่ง การเข้ าร่ วมการประชุมของท่านไม่สามารถใช้ เป็ นข้ อยกเว้ นความรับผิดใดๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการฝ่ าฝื นบทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผลกระทบใดๆ
ที่อาจจะเกิ ดขึ ้นจากการเข้ าร่ วมการประชุม รวมทัง้ จะต้ องดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของตัวท่านเอง ซึ่งบริ ษัทมีความ
ประสงค์ที่จะพยายามมิให้ เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงใคร่ ขอ
ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
5. บริ ษัทจะจัดให้ มีจุดตรวจคัดกรองสุขภาพ บริ เวณทางเข้ าพืน้ ที่การประชุม (ห้ องประชุม ชัน้ 9 อาคาร 4)
เพื่อคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้ วยการตรวจสอบประวัติเ สี่ยงและหลักฐานการได้ รับ
วัคซีนครบตามเกณฑ์หลักฐานประวัติการติดเชื ้อมาก่อน ช่วง 1 – 3 เดือน หรื อมีผลการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื ้อในระยะเวลา
ไม่เ กิ น 7 วัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะปฏิ เ สธการเข้ า พื น้ ที่ ก ารประชุม สาหรั บ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี อุณ หภูมิ ร่ า งกายตัง้ แต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป หรื อเพิ่งเดินทางกลับมาจากพื ้นที่ในกลุม่ เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่มีการ
สัมผัสใกล้ ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื ้อโรค โควิด-19 และ / หรื อ บุคคลที่เพิ่งเดินทางไปหรื อกลับมาจากพื ้นที่ที่เป็ น
กลุม่ เสีย่ งดังกล่าวเป็ นระยะเวลาน้ อย กว่า 14 วัน และ / หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใดที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้
ไอ จาม มีน ้ามูก เจ็บคอ หรื อหายใจเหนื่อยหอบ โดยบริ ษัทใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
เจ้ าหน้ าที่บริ เวณจุดตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่ งครัด สาหรับผู้ถือหุ้น รายใดที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมได้ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นโปรดใช้ สิทธิ โดยดาเนินการมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท ในกรณีที่ท่าน
ปกปิ ดข้ อมูลด้ านสุขภาพหรื อประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็ นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติ ดต่อ พ.ศ.
2558
6. บริ ษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นโปรดดาเนินการมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัทตามที่ระบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์ มการมอบฉันทะที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน พร้ อมเอกสารที่
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เกี่ยวข้ องมายังเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพทหานคร 10900 โดยกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2565
7. เพื่อความปลอดภัยและสวัส ดิภาพของผู้เข้ าร่ วมประชุม บริ ษัท ของดการจัดเตรี ยมไมโครโฟนสาหรั บการ
สอบถามคาถามใดๆ ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ ท่านเขียนคาถามและส่งให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ที่อยู่ในห้ องประชุม ทังนี
้ ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นี ้จะดาเนินการด้ วยความกระชับและเป็ นไปตามระเบียบ
วาระการประชุม
8. บริ ษัท จัดให้ มีช่องทางสาหรับการส่งคาถามและข้ อมูลล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับ
วาระการประชุม และแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมประชุมได้ โดยการส่งคาถาม ชื่อ-สกุล เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ (หากมี)
โดยส่งมาที่ info@vibhavadi.com หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท ท่านสามารถส่งมาพร้ อม
กับหนังสือมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นได้
9. บริ ษัท ของดการแจกอาหาร / ของว่าง ชา และกาแฟ สาหรับการประชุมในครัง้ นี ้ รวมทังไม่
้ อนุญาตให้ นาอาหาร
และเครื่ องดื่มจากภายนอกเข้ ามารับประทานในบริ เวณพื ้นที่การประชุม อนึ่ง แนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวข้ างต้ น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบตั ิ กฎ และ / หรื อ ระเบียบที่ออกโดยกรุ งเทพมหานคร และ / หรื อ กระทรวงสาธารณสุข
และ / หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริ ษัทหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้นในการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวข้ างต้ น และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
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ที่ 22/2565
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
2. ข้ อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข)
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน VIBHA-W4
7. รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของ บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
ที่ออกและจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“VIBHA-W4”)
8. แผนทีข่ องบริ ษัทฯ ซึง่ ใช้ เป็ นสถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ชื่อย่อ (VIBHA) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2565 กาหนดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันจันทร์ ที่ 13 เดือนมิถุนายน 2565 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร 10900 ตามกาหนดเวลาดังนี ้
เวลา 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม

เวลา 10.00 น.

เริ่ มประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565

ข้ อมูลประกอบ :
บริ ษัทได้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยทางบริ ษัท
ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างครบถ้ วนแล้ ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ป ระชุม พิ จารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2565 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
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ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่ วน ครัง้ ที่ 4 (VIBHA-W4) จานวนไม่ เกิน
1,131,322,132 หน่ วย โดยไม่ คิดมูลค่ า (ศูนย์ บาท)

ข้ อมูลประกอบ :
เพื่อให้ บริ ษัทมีแหล่งเงิ นทุนเพิ่มเติม สาหรับโอกาสในการขยายธุรกิ จ และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน บริ ษัทจึง
เห็นสมควรมีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ครัง้
ที่ 4 (VIHBA-W 4)
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 4 (VIHBA-W4) จานวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ถืออยู่ 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ ปัด
ทิ ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00
บาท (สามบาท) ซึ่งรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ นี ้ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการ
กาหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวข้ างต้ นในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record
Date)
โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการ
พิจารณากาหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และ เงื่ อนไขต่างๆ รวมถึงข้ อกาหนดสิทธิ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้ อง รวมทังการ
้
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธินี ้
หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 3

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 5,072,111.80 บาท (ห้ าล้ าน
เจ็ ด หมื่ น สองพั น หนึ่ งร้ อยสิ บ เอ็ ด บาทแปดสิ บ สตางค์ ) จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น
1,493,908,281.60 บาท (หนึ่ งพันสี่ร้อยเก้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนแปดพันสองร้ อยแปด
สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ ) เป็ น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่ งพันสี่ร้อยแปดสิบแปด
ล้ านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้ อยหกสิบเก้ าบาทแปดสิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ยงั ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายจานวน 50,721,118 หุ้น (ห้ าสิบล้ านเจ็ดแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้ อยสิบแปดหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ )

ข้ อมูลประกอบ :
สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เสนอเรื่ องการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริ ษัทจะต้ องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทเพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ ตาม พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด บริ ษัทจะดาเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนใหม่ได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ ทาการลดทุนในส่วนของหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายไม่ครบออกก่อน เว้ นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยงั จาหน่ายไม่
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ครบจะต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น ซึ่ง ปั จจุบนั บริ ษัทมีห้ นุ เพิ่มทุนที่
ยังจาหน่ายไม่ครบจานวน 1,363,217,234 หุ้น โดยแบ่งเป็ น
1. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (VIBHA-W2) จานวน 50,721,118
หุ้น ซึง่ ปั จจุบนั ครบกาหนดอายุแล้ ว
2. หุ้น ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 3 (VIBHA-W3) จ านวน
1,012,496,116 หุ้น ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ครบกาหนดอายุ
3. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ กบั กรรมการ และ
พนักงาน ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2) จานวน 300,000,000 หุ้น ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่ครบกาหนดอายุ
ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ทางบริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนจานวน 5,072,111.80
บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท เป็ น 1,488,836,169.80 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยงั ไม่ได้
ออกจาหน่ายจานวน 50,721,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็ นหุ้นที่เหลือจากการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 (VIBHA-W2) ซึง่ หมดอายุไปแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น
หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 4

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้ อมูลประกอบ :
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริ ษัทจึงจาเป็ นที่
จะต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้ แทน
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน

1,488,836,169.80 บาท

แบ่งออกเป็ น

14,888,361,698 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

0.10

บาท

14,888,361,698 หุ้น
(-ไม่มี-) หุ้น

(หนึง่ พันสีร่ ้ อยแปดสิบแปดล้ านแปดแสนสาม
หมื่นหกพันหนึง่ ร้ อยหกสิบเก้ าบาทแปดสิบ
สตางค์)
(หนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยแปดสิบแปดล้ านสาม
แสนหกหมื่นหนึง่ พันหกร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
(สิบสตางค์)
(หนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยแปดสิบแปดล้ านสาม
แสนหกหมื่นหนึง่ พันหกร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
(-)
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ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. ตามรายละเอียดข้ างต้ นเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 5

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่ง
ร้ อยสิบสามล้ านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้ อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์ ) จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนแปดพัน
สองร้ อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ ) เป็ น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยหนึ่ง
ล้ านเก้ าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้ อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ จานวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่ งพันหนึ่ งร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสามแสนสองหมื่น
สองพันหนึ่งร้ อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ )

ข้ อมูลประกอบ :
สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ เสนอเรื่ องการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริ ษัทจะต้ องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทจานวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็ น 1,601,968,383 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)
ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทจานวน113,132,213.20 บาท (หนึง่ ร้ อยสิบสามล้ านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้ อยสิบสามบาทยี่สิบ
สตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนแปดพันสองร้ อยแปดสิบ
เอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็ น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยหนึ่งล้ านเก้ าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้ อยแปดสิบสาม
บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้ อยสามสิบเอ็ดล้ านสามแสนสองหมื่น
สองพันหนึง่ ร้ อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
หมายเหตุ

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้ อมูลประกอบ :
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริ ษัทจึงจาเป็ นที่
จะต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้ แทน
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,601,968,383

บาท

16,019,683,830 หุ้น
0.10
16,019,683,830
(-ไม่มี-)

บาท
หุ้น
หุ้น

(หนึง่ พันหกร้ อยหนึง่ ล้ านเก้ าแสนหกหมื่นแปด
พันสามร้ อยแปดสิบสามบาท)
(หนึง่ หมื่นหกพันสิบเก้ าล้ านหกแสนแปดหมื่น
สามพันแปดร้ อยสามสิบหุ้น)
(สิบสตางค์)
(หนึง่ หมื่นหกพันสิบเก้ าล้ านหกแสนแปดหมื่น
สามพันแปดร้ อยสามสิบหุ้น)
(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. ตามรายละเอียดข้ างต้ นเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 7

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้ อมูลประกอบ :
สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4) บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ของบริ ษัทใน
ครัง้ นี ้โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (VIBHA – W4) ซึ่งจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
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ความเห็นของคณะกรรมการ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจ ดังต่อไปนี ้
ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระราคา
หุ้น วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
ข) เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และ การยื่นคาขออนุญาต
เอกกสาร และ หลักฐานที่เกี่ยวข้ องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ การนาหุ้นสามัญเพิ่ มทุนและ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (VIBHA-W 4) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค) ดาเนินการอื่นใดๆ อันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวเนื่องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (VIBHA-W 4)
หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 8

ในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายชื่ อ ณ วันกาหนดสิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น
(Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)
กรรมการผู้จดั การ

สานักงานบริ ษัท
โทร 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
ณ. ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900
________________________________
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ) แถลงว่า มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง 24 ราย และ
ผู้รับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 61 ราย จานวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเริ่ มประชุมรวมได้ 9,630,666,856 หุ้น คิด
เป็ น 70.9396 % ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท (นายนิคม ไวยรั ชพานิช ) กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 และได้
มอบหมายกรรมการและเลขานุการแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท

3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

4. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล

5. นายประเสริ ฐ ศรี อฬุ ารพงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส

กรรมการอิสระ

7. นายสิทธิ ภาณุพฒ
ั นพงศ์

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

8. ทันตแพทย์ชานาญ ชนะภัย

กรรมการบริ ษัท

9. นายแพทย์พงษ์ พฒ
ั น์ ปธาณวนิช กรรมการบริ ษัท
10. นายแพทย์ประมุข อุณจักร

กรรมการบริ ษัท
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11. นางญาดา พัฑฒฆายน

กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
กรรมการธรรมาภิบาล

12. ดร.ฤกขจี กาญจนพิทกั ษ์

กรรมการบริ ษัท

13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการลงทุน

14. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ

กรรมการและเลขานุการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการลงทุน

กรรมการและเลขานุการแนะนา นายนัฏพล กลิ่นไชย และ นางสาวรุ่ งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยมี ดร.วิรัตน์ ตรงพิทกั ษ์ กลุ อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเข้ า
ร่วมประชุมด้ วย
ประธานฯ ได้ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ ) ชีแ้ จงรายละเอียดของการออก
คะแนนเสียงเพิ่มเติมดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่มีหรื อได้ รับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระได้ การออกเสียงที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จะถือว่าการออกเสียงเสียไปและจะนับเป็ นการงดออกเสียง
3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนุมตั ิ ผู้ถือหุ้นในห้ องประชุมที่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ได้
4. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อ
นามาบันทึกต่อไป
5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านัน้ โดยนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม และ
ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็ นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้ วยตามที่เสนอ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้ าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการเสนอความคิดเห็นหรื อเสนอคาถาม ขอให้ ท่านยกมือ
เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ าร่วมประชุม บริ ษัทของดการจัดเตรี ยมไมโครโฟนสาหรับการสอบถามคาถามใดๆ
ในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ ทา่ นเขียนคาถามและส่งให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ที่อยู่ในห้ อง
ประชุม ทังนี
้ ้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นี ้จะดาเนินการด้ วยความกระชับและเป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุม
เมื่อแจ้ งวิธีการออกเสียงแล้ ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ) รายงานว่า บริ ษัทได้ เผยแพร่ ให้
ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัท เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
เรื่ องที่เห็นว่าสาคัญ สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมวันนี ้ รวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและ
สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท เพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2565 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอในเรื่ องดังกล่าว
กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ) ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น 2 ท่าน ร่ วมในการตรวจนับคะแนนเสียงกับ
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ
นางสาวพิชยากร กาศสกุล ผู้ถือหุ้น และ นางสาวเนาวนาถ ภูก่ าชัย ผู้ถือหุ้น ได้ ร่วมในการตรวจนับคะแนนเสียง
ประธานฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564

ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ) แจ้ งว่า บริ ษัทได้ จดั ส่งรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทงหมด
ั้
15 หน้ า รวมทังได้
้ เผยแพร่ รายงานการ
ประชุมดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมได้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วย
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทังนี
้ ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิออกเสียงใน
วาระนี ้รวมกันทังสิ
้ ้น 9,625,287,994 เสียง
กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ) ได้ แถลงคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 9,625,287,994 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ ของจานวนผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมี
มติรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจาปี 2564 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน
2564 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2564

ประธานฯ เชิญท่านผู้ถือหุ้นรับทราบรายการสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2564 โดยมอบหมาย
กรรมการผู้จดั การ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) เป็ นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่สาคัญดังนี ้
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 โครงสร้ างเครื อข่ายบริ ษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงพยาบาลในเครื อข่ายทังสิ
้ ้น 20 แห่ง จานวนเตียง 6,240 เตียง แพทย์ 6,500 คน พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์ 24,000 คน
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1.2 ผลการดาเนินงานปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี ้
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2. การลงทุน
จานวนเงินลงทุนของบริ ษัทในปี 2564 มีจานวน 1,500 ล้ านบาท แบ่งเป็ นการลงทุนในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัรพย์ 1,200 ล้ านบาท และการลงทุนในบริ ษัทอื่น 300 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิสะสม 9,400 ล้ านบาท
และได้ รับเงินปั นผลจากบริ ษัทเข้ าไปลงทุน จานวน 518 ล้ านบาท คิดเป็ น 5.4% ของเงินลงทุน
3. แผนการขยายงานในอนาคต
3.1 การก่อสร้ างโรงพยาบาลลานนา 3 จะแล้ วเสร็ จภายในปี 2564
3.2 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภารามพัฒนาการ เพิ่มจานวนเตียง 59 เตียง งบประมาณ 900 ล้ านบาท
คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2565
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม จานวน 200 เตียง งบประมาณ 1,800 ล้ านบาท คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี
2565
3.3 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร งบประมาณ 400 ล้ านบาท และขยายอาคารโรงพยาบาล
วิภารามแหลมฉบัง งบประมาณ 250 ล้ านบาท คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2566
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3.4 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลวิภารามบ่อวิน จังหวัดชลบุรี เป็ นโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง
งบประมาณ 1,000 ล้ านบาท คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2567
3.5 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ คือ โรงพยาบาลวิภารามอ่อนนุช เป็ นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง งบประมาณ
1,800 ล้ านบาทคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2567
3.6 โครงการโรงพยาบาลธนบุรีรังสิต ขนาด 250 เตียง งบประมาณ 2,700 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นเป็ นความร่ วมมือ
ระหว่าง บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) บริ ษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยบริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุน 10% คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2569
3.7 โครงการวิภารามอมตะนคร 2 อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
4. ผลการดาเนินงานด้ านสังคม สิง่ แวดล้ อม และบรรษัทภิบาล
* ด้ านสังคม
- ร่วมมือกับทาง การเคหะแห่งชาติ ในการให้ ผ้ อู ยูอ่ าศัยในชุมชนการเคหะเข้ าพักใน Hospitel เพื่อรองรับคนไข้
โควิดรายได้ น้อยที่ประสบปั ญหาในการหาที่พกั โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
- ร่ วมกับโรงแรมปริ๊ นส์ตนั ้ พาร์ ค สวีท ในการจัดตัง้ โรงแรมต้ นแบบ (Hospitel) แห่งแรก ของกระทรวง
สาธารณสุข ในการรับคนไข้ โควิด – 19
- ร่ วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการช่วยบริ การฉีดวัคซีน โควิด – 19 ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป ในปี 2564
จานวนกว่า 120,000 คน
- บริ จาคยาฟาวิพิราเวียร์ ให้ แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- ออกหน่วยรักษาพยาบาลนอกสถานที่
* ด้ านสิง่ แวดล้ อม
- ปี 2564 มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม ลดลง 724,000 kWh เมื่อเทียบกับปี 2563
- ใช้ พลังงานสะอาดไม่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้ อม ด้ วยการติดตังแผงโซล่
้
าเซลล์บนดาดฟ้ าอาคาร เพื่อส่งเสริ มการ
ใช้ พลังงานที่ยงั่ ยืน
- เริ่ มวางแผนโครงการลด carbon footprint
- ติดตามควบคุมคุณภาพอากาศ และติดตังหั
้ วฉีดน ้าบนดาดฟ้ าอาคารเพื่อช่วยลดมลภาวะ PM2.5
- ติดตังระบบ
้
Negative Pressure ตามห้ องตรวจ รักษาพยาบาลต่างๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื ้อโรค
* ด้ านบรรษัทภิบาล
- เข้ าร่วมดาเนินนโยบายการต่อต้ านคอรัปชัน่ โดยตังเป
้ ้ าหมายที่จะได้ รับการรับรองภายในปี 2565
- ปฏิบตั ิตามหลักการกากับกิจการที่ดีโดยเคร่งครัด
- อยู่ระหว่างการทา Personal Data Protection Act เพื่อปกป้องข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า ตาม พ.ร.บ
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดมีคาถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุป ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ ) ชีแ้ จง ต่อที่ประชุม โดยสรุ ปว่า
งบการเงิ น ของบริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี ผ่านการอนุ มัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษั ทว่า ถูกต้ อ ง และได้ จัดส่ง ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นทราบและ
พิจารณาล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยมีตวั เลขที่สาคัญสรุป ได้ ดงั นี ้
รายการ

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินบริษัท (บาท)

สินทรัพย์รวม

28,426,668,464.00

15,089,090,776.00

หนี ้สินรวม

13,170,091,827.00

6,502,015,205.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น

15,256,576,637.00

8,587,075,571.00

รายได้ รวม

7,873,843,171.00

3,575,446,250.00

กาไรสุทธิ

1,805,050,197.00

901,781,170.00

0.1330

0.0664

กาไรต่อหุ้น ขันพื
้ ้นฐาน (บาท / หุ้น)

ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทังนี
้ ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้รวมกันทังสิ
้ ้น 9,629,426,780 เสียง
กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 9,629,426,780 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็ นมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุ มัติ
งบการเงิน ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี
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ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564

ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รั ฐประเสริ ฐ ) ชี แ้ จงนโยบายการจ่ายปั นผลของ
บริ ษัท ซึง่ กาหนดไว้ วา่ บริ ษัท จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละปี หลัง
หักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกาหนดและบริ ษัทได้ กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะนา
ปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริ ษัท เงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาที่บริ ษัทผูกพัน
อยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 บริ ษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,805,050,197.00 บาท และกาไร
สุท ธิ ต ามงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ จ านวน 901,781,170.00 บาท ตามนโยบายการจ่า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ข้ างต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นว่า บริ ษัท สมควรจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท
โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2564 (บาท)
ปี 2563 (บาท)
1. กาไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ
2. เงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน (หุ้นละ)
3. จานวนเงินจ่ายปั นผล
4. อัตราร้ อยละของเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
5. มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์ )

901,781,170.00

570,175,354.00

0.050

0.040

678,793,279.10

543,034,623.28

75.27%

95.24%

0.10

0.10

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั สรรเงินสารองตามกฎหมายจากกาไรสุทธิไว้ ครบถ้ วนแล้ ว
บริ ษัท กาหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ปรากฎว่าผู้ถือไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติ ทังนี
้ ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
ทังสิ
้ ้น 9,630,191,886 เสียง
กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 9,629,431,986 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9921 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
759,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0079 %
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มัติ
การจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 0.050 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทัง้ นี ้
การจ่ ายเงินปั นผลดังกล่ าวจะจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏ
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รายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ูถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรั บเงินปั นผล วันที่
11 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ ายเงินปั นผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน แจ้ งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ รวม 5
คน ประกอบด้ วย
1. นางญาดา พัฑฒฆายน
กรรมการบริ ษัท
2. นายแพทย์พงษ์ พฒ
ั น์ ปธานวนิช
กรรมการบริ ษัท
3. นายประมุข อุณจักร
กรรมการบริ ษัท
4. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน
กรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ได้ แจ้ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทว่าไม่ประสงค์รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอีก
วาระหนึง่
บริ ษัท ได้ เผยแพร่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์
ของบริ ษัท เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทระหว่าง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผ้ ใู ดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ ามายังบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ได้ พิจารณาชื่อบุคคลทังหมดตามที
้
่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันทน์ ให้ เสนอชื่อ
บุคคลดังต่อไปนี ้เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ได้ แก่
1. นางญาดา พัฑฒฆายน

เสนอให้ ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึง่

2. นายแพทย์พงษ์ พฒ
ั น์ ปธานวนิช
เสนอให้ ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึง่
3. นายประมุข อุณจักร
เสนอให้ ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
4. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี
เสนอให้ ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึง่
5. นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน
เสนอให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอ ซึง่ เป็ นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ และจากการพิจารณากลัน่ กรองคุณสมบัติของ
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการ
อิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี
จรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยั ทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
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สาหรั บประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัท ข้ อมูลการดารง
ตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท / กิจการอื่นๆ รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อ
นัน้ ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบแล้ ว
ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมได้ ดาเนินการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลและได้
แถลงผลการนับคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี ้
1. นางญาดา พัฑฒฆายน มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 9,630,191,886 เสียง
เห็นด้ วย
จานวน 9,570,288,926 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.3779 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
19,392,817 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2014 %
งดออกเสียง
จานวน
40,510,143 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.4207 %
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
2. นายพงษ์ พฒ
ั น์ ปธานวนิช มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 9,630,191,886 เสียง
เห็นด้ วย
จานวน 9,510,799,069 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.7986 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
19,392,817 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2014 %
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
3. นายประมุข อุณจักร มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 9,630,191,886 เสียง
เห็นด้ วย
จานวน 9,510,799,069 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.7602 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
19,392,817 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2014 %
งดออกเสียง
จานวน 100,000,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0384 %
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
4. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 9,630,191,886 เสียง
เห็นด้ วย
จานวน 9,610,799,069 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.7986 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
19,392,817 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.2014 %
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
5. นายพิชญ สมบูรณสิน มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้ทังสิ
้ ้น 9,630,191,886 เสียง
เห็นด้ วย
จานวน 9,610,799,069 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.7986 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
19,392,817 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2014 %
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
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กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้
กรรมการที่ ค รบก าหนดตามวาระ และกรรมการที่ เ สนอชื่ อ เข้ า ใหม่ ต ามรายนาม
ดังต่ อไปนี ้ เข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษัท
1. นางญาดา พัฑฒฆายน
กรรมการบริษัท
2. นายแพทย์ พงษ์ พัฒน์ ปธานวนิช
กรรมการบริษัท
3. นายแพทย์ ประมุข อุณจักร
กรรมการบริษัท
4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายแพทย์ พิชญ สมบูรณสิน
กรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ได้ รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทลาดับที่ 4 มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2565

ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี ้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร (นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล) ชี ้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยคานึงถึงผลประกอบการ
ความสอดคล้ องกับสภาวะของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้ เคียงกันและความรับผิดชอบที่ได้ รับ เสนอการให้ คา่ ตอบแทนดังนี ้
รายการ
ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)
หมายเหตุ
1. โบนัสกรรมการบริ ษัท
5,250,000.00
5,250,000.00
เท่าเดิม
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริ ษัท
1,440,000.00
1,320,000.00 เพิ่มขึ ้น 9.09%
3. เบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัท
3,000,000.00
2,400,000.00 เพิ่มขึ ้น 25%
(ขออนุมตั งิ บประมาณสาหรับการประชุม 8 ครัง้
เบี ้ยประชุม 25,000 / คน / ครัง้ )
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
960,000.00
960,000.00
เท่าเดิม
5. ผลประโยชน์อื่นใด
ไม่มี
ไม่มี
รวม
10,650,000.00
9,930,000.00 เพิ่มขึ ้น 7.25%
% ต่อรายได้ รวม (งบการเงินรวม)
0.135%
0.157%
โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน ที่ ได้ พิจ ารณากลั่นกรองให้ สอดคล้ องกับ ผลประกอบการและสภาวะ
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้ เคียงกันและคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบด้ วยแล้ ว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงมติ ทังนี
้ ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ ออกเสียงใน
วาระนี ้รวมกันทังสิ
้ ้น 9,630,191,886 เสียง
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กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 9,630,191,886 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมโดยเสีย งเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติบาเหน็จและค่ าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการดาเนินงาน ปี 2565 เป็ นเงิน
5,250,000 บาท (ห้ าล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
2. ค่ าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็ นเงิน 1,440,000 บาท
(หนึ่งล้ านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
3. เบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท เป็ นเงิน 3,000,000 บาท
(สามล้ านบาทถ้ วน)
4. ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็ นเงิน 960,000 บาท (เก้ าแสนหกหมื่นบาทถ้ วน)
ต่ อปี
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2565

ประธานมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิโรตน์ สวัสดิ์พาณิชย์) ชี ้แจงต่อที่ประชุม ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยได้ ประเมินจากความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้ รับ
และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตัง้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2565 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัท

1. นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์

4752

2

2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์ สวัสดิ์

6699

2

3. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ

8658

1

4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสุกล

8134

2

5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์

9012

1

6. นางสาวรุ่ งนภา แสงจันทร์

10142

1

7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ

10769

1

21/46

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นคนใดคนหนึง่ หรื อผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ แสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชีแต่
ละท่านปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึง่ ล้ านห้ าแสนบาท
ถ้ วน) มากกว่าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงิน

ปี 2565

ปี 2564

หมายเหตุ

1. สอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส)

630,000.00

600,000.00

เพิ่มขึ ้น 5%

2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจาปี

790,000.00

750,000.00

เพิ่มขึ ้น 5.33%

80,000.00

80,000.00

เท่าเดิม

1,500,000.00

1,430,000.00

3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในส่วนของบริ ษัทร่วม
รวม

เพิ่มขึ ้น 4.9%

ทัง้ นี ้ บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด และผู้สอบบัญ ชี ที่ เสนอแต่ง ตัง้ ทัง้ 7 ท่าน เป็ นผู้สอบบัญชี ที่สานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มี ส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้ให้ บริ การ ประจาปี 2564 ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที่บริ ษัทถือหุ้นอยู่
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ปรากฏว่า ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั ง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ ออกเสียงใน
วาระนี ้ 9,630,666,856 เสียง
กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนับคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 9,630,666,856 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 %
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
งดออกเสียง
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
บัตรเสีย
จานวน
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
%
กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็ นมติดงั นี ้
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มัติ
การแต่ งตัง้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด (มหาชน) โดย
ทะเบียนเลขที่

4752

หรื อ นายธนะวุฒิ

พงษ์ เสถียรศักดิ์
พิบลู ย์สวัสดิ์

ทะเบียนเลขที่

6699

หรื อ นางสาวโสรยา

ตินตะสุวรรณ

ทะเบียนเลขที่

8658

หรื อ นายสุวฒ
ั น์

มณีกนกสุกล

ทะเบียนเลขที่

8134

หรื อ นางสาวพจนรัตน์

ศิริพิพฒ
ั น์

ทะเบียนเลขที่

9012

หรื อ นางสาวรุ่งนภา

แสงจันทร์

ทะเบียนเลขที่

10142

หรื อ นางสาวเตชินี

พรเพ็ญพบ

ทะเบียนเลขที่

10769

นายพีระเดช

คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจาปี 2565 และกาหนดค่ าสอบ
บัญชีเป็ นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน)
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีเรื่ องอื่นใดจะเสนอหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ูเสนอเรื่ องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ าร่ วมประชุม และกรรมการ ผู้บริ หาร
แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดีทกุ ท่าน มีความมุ่มมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ในภาวะการแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด – 19 เพื่อให้ องค์กรก้ าวข้ ามวิกฤติไปอย่างมัน่ คง และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 13.45 น.

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานกรรมการบริษัท

(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้บนั ทึกการประชุม
ศศิธร นรไกร
เลขานุการบริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2

ข้ อบังคับ
ของ
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
(เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น)
หมวด 4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่
วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดหรื
ั้
อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งไปให้ ผ้ ถู ือหุ้น และ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุมและโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อย
กว่าสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้ วย
สถานที่ประชุม ให้ อยูใ่ นอานาจของคณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมนันเพราะผู
้
้ ถือหุ้นร้ องขอการประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนันไม่
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 35. เว้ นแต่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด จะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ มติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงข้ างมาก
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
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(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่เกี่ยวกับการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว
กาหนดไว้ ในเรื่ องนันด้
้ วย
ข้ อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาดังนี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึง่ กิจการของบริ ษัทที่ได้ ดาเนินการไปในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
(6) เรื่ องอื่นๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะ
เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถื อหุ้น บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (ซึ่ง
ต่อไปจะเรี ยกว่า “บริ ษัทฯ”) จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นแทนของผู้ถือ
หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
 การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
- ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสือเดินทางฉบับจริ ง (กรณีผ้ ู
ถือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ ไขชื่อ – สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้ วย
 การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงโดยกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ต่อประธานที่ประชุมและ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรื อ ขีดลบข้ อความที่สาคัญ ผู้
มอบฉันทะจะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉัน ทะโดยเฉพาะจากผู้ถื อ หุ้น ชาวต่า งประเทศ ผู้รั บ มอบฉัน ทะควรมาลงทะเบี ย นเมื่ อ เริ่ ม เปิ ด
ลงทะเบียนเพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนัน้
- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท สามารถมอบให้
1) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
หรื อ
2) นายนิคม ไวยรัชพานิช
หรื อ
3) นายชัยนรินทร์ สายรังษี
หรื อ
4) พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส หรื อ
5) นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว
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เอกสารที่ต้องแสดงก่ อนเข้ าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
บริ ษัทจะเริ่ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
หรื อตังแต่
้ เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จดั การประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 10) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
บริ ษัทจะใช้ วิธีการลงทะเบียนด้ วยระบบคิวอาร์ โค้ ด (QR Code) ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ผู้เข้ าร่วมประชุมโปรดนาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึง่ ได้ พิมพ์คิวอาร์ โค้ ด
ไว้ มาด้ วย และโปรดแสดงเอกสาระบุไว้ ดังนี ้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม
1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11) ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อ
หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
1.2 นิติบคุ คล โดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 11) ซึ่งผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่มาด้ วย
ตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (มีอายุไมเกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม) ที่มาด้ วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม) ที่มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11) ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุม (แบบ 1. หรื อแบบ ข.) ซึ่งได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท (บริ ษัทได้
จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ไว้ ให้ แล้ ว)
(3) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11) ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ติดอากรแสตมป์
จานวน 20 บาท (บริ ษัทได้ จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ไว้ ให้ แล้ ว ) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือของผู้มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ เอกสารตามข้ อนี ้ ต้ องมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าบุคคล
ที่ลงลายมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
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(4) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล ที่บคุ คล
ดังกล่าวได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(5) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.3 กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท (ตามรายชื่อที่ปรากฎในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6)
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11)
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ ใช้ เอกสารตามข้ อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)
(4) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล ให้ ใช้ เอกสารตามข้ อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)
หมายเหตุ :
1. กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารตามที่กาหนด เพื่อให้
สานักงานเลขานุการบริ ษัทได้ รับ ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มิถนุ ยน 2565
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สาสมารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่า
จานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้
3. โปรดปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท (สาหรับบุคคลธรรมดา บริ ษัทได้ เตรี ยมอากรแสตมป์ไว้ ให้ แล้ ว) ในหนังสือ
มอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
4. กรณีนิติบคุ คล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอานาจ หรื อหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ผู้เข้ าประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอานาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้ บคุ คลที่มาประชุม
มีสทิ ธิเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามนิติบคุ คล
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนเวลาประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 13 มิถนุ ายน 2565
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อากรแสตมป์ 20 บาท
Duly Stamp 20 ฿

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
Attachment 4
หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก)
PROXY Form A.
เขียนที่...................................................................................
Written at……………………….………………………….…….
วันที.่ ...........เดือน..............................พ.ศ...............................
Date…..……Month……………………..…Year……………....

(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกุล................................................สัญชาติ.............................
I/We Mr./Mrs./Miss….…………….……….……Surname…………………………...………..…..Nationality……………..…...
อยูบ่ ้ านเลขที.่ ...................ถนน..................................…..ตาบล/แขวง...........................…............อาเภอ/เขต................................................
Address……….....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….…………...……………………
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................Province…………..……..………………….……Zip Code………………

%

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………….…....………..เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of…………….…………shares
 หุ้นสามัญ………………………...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………….…....………..เสียง
Ordinary share………………………..shares
 หุ้นบุริมสิทธิ…………………....…...…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..…………….…………….…เสียง
Preference share…………………….shares
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 74 ปี
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok
 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี
2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้ าว ซอย 34 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok
 3. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี อายุ 52 ปี
3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 488/19 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok
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 4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี
4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71
(กรรมการอิสระ)
(Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี
5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok
 นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกุล...............................................................อายุ…........ปี
Mr./Mrs./Miss………………………………...….………..Surname……………………………..……….………………………… Age..….……
อยูบ่ ้ านเลขที.่ ............ถนน…….........…..ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต......................….จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์...............
Address………....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….…………………………………
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์......................Province…………..……..…………….……Zip Code……………….…

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2565 ของ บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ. ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้ วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2022 to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4,
51/3 Ngarmvongvan Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ................................................................ผู้มอบฉันทะ
Signature (…................................................................) Proxy
Grantor

ลงชื่อ................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....................................................................) Proxy
Holder

ลงชื่อ................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
ลงชื่อ................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.............................................................) Proxy Holder Signature (.............................................................) Proxy Holder

%

* หมายเหตุ Remarks:
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ู รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy
holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
2. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉัน ทะตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
Attachment 4

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duly Stamp 20 ฿

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.
เขียนที่....................................................................................
Written at………………………………………………..………..
วันที.่ ............เดือน.....................................พ.ศ........................
Date…….…Month………………….……Year……………......

(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกุล.........................................................สัญชาติ........................
I/We Mr./Mrs./Miss………………………….……Surname……………..………..………..…………..Nationality………....…..
อยูบ่ ้ านเลขที.่ ..................ถนน……....................................ตาบล/แขวง................................…...........อาเภอ/เขต.........................................
Address…….…...…Road…………………………….Sub-District…………………………….…District…….…………………………………
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์........................Province…………..……...…...……………Zip Code…………..…...…
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………...............………....เสียง ดังนี ้
Holding the total amount of……………..…….……………shares
 หุ้นสามัญ…………………...................……...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………...........…….…….…………..เสียง
Ordinary share…………………………….………..shares
 หุ้นบุริมสิทธิ…………………..…......................……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ……..…………........…………….…เสียง
Preference share…………………………….…….shares
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%

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) นาย/นาง/นางสาว............................……..............นามสกุล................................................................อายุ………......ปี
Mr./Mrs./Miss………………….………….…...Surname…………..………………..……..…………… Age.……….…....
อยูบ่ ้ านเลขที.่ ...........ถนน…...............…..ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต.....................….จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์................
Address……....Road…………………Sub-District………..…..........District…….…………….Province……...…….. Zip code………..…..
หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้ กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6)
Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 6)
 1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 74 ปี
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok

 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี
2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้ าว ซอย 34 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok
 3. นายชัยนริ นทร์ สายรังษี อายุ 52 ปี
3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 488/19 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok
 4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี
4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71
(กรรมการอิสระ)
(Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี
5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2565 ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2022 to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4,
51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or
changed.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
Agenda Item 1: To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)
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ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัท ตามสัดส่ วน ครั ง้ ที่ 4 (VIBHA-W4) จานวนไม่ เกิน 1,131,322,132 หน่ วย โดยไม่ คิดมูลค่ า
(ศูนย์ บาท)
Agenda Item 2: To considered and approve the issuance and offering of warrants VIBHA-W4 to existing
shareholders of the company in the amount not exceeding 1,131,322,132 shares at Baht 0
(ZERO Baht)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่ 3

Agenda Item 3:

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 5,072,111.80 บาท (ห้ าล้ านเจ็ดหมื่นสองพัน
หนึ่งร้ อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์ ) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อย
เก้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนแปดพันสองร้ อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ ) เป็ น 1,488,836,169.80 บาท
(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้ านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้ อยหกสิบเก้ าบาทแปดสิบสตางค์ ) โดย
การตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ ายจานวน 50,721,118 หุ้น (ห้ าสิบล้ านเจ็ดแสนสองหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้ อยสิบแปดหุ้น) มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์ )
To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital from Baht
1,493,908,281.60 to Baht 1,488,836,169.80 by cancelling 50,721,118 unsold ordinary shares at par
value of Baht 0.10 per share.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่ 4
Agenda Item 4:

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
To consider and approve the amendment clause 4 of the Company’s Memorandum of Association
to conform with the reduction of Company’s registered capital.
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 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้ อยสิบสามล้ าน
หนึ่ งแสนสามหมื่ นสองพั น สอง ร้ อยสิ บ สามบาทยี่ สิ บ สตางค์ ) จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น
1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนแปดพันสองร้ อยแปดสิบเอ็ดบาทหก
สิบสตางค์ ) เป็ น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยหนึ่งล้ านเก้ าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้ อยแปด
สิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จานวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้ อยสามสิบ
เอ็ด ล้ านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึ่ งร้ อยสามสิบสองหุ้น ) มู ลค่ าที่ต ราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์ )
Agenda Item 5: To consider and approve the increment of the Company’s registered capital from Baht
1,488,836,169.80 to Baht 1,601,968,383 by an increment of 1,313,322,132 ordinary shares at par
value of Baht 0.10 per share
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda Item 6: To consider and approve the amendment clause 4 of the Company’s Memorandum of Association
to conform with the increase of Company’s registered capital.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Agenda Item 7: To consider and approve the allocation of Company’s newly issued ordinary shares.
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)

%

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda Item 8: Other matters. (If any)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้ วย (For)
 ไม่เห็นด้ วย (Against)
 งดออกเสียง (Abstain)
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my
voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาด้ วยตนเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which
is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ..............................................................ผู้มอบฉันทะ
Signature (…......................................................) Proxy Grantor
Holder

ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (..............................................................) Proxy

ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.........................................................) Proxy Holder
Signature (.............................................................) Proxy Hold
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* หมายเหตุ Remarks:
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more
than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual
nominee.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉั นทะแบบ ข.
3. In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to
Proxy Form B.
4. ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
Attachment 4
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited.
ในการประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ของ บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2565
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 Vibhavadi Medical Center Public Company Limited.
Meeting to be held on 13 June 2022 at 10.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3
Ngarmvongvan Road, Chautchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed.
ระเบียบวาระที่.............เรื่อง............................................................................................................
Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………………………..………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้ วย (For)
ไม่เห็นด้ วย (Against)
งดออกเสียง (Abstain)
ระเบียบวาระที่.............เรื่อง............................................................................................................
Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………….…………….………………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้ วย (For)
ไม่เห็นด้ วย (Against)
งดออกเสียง (Abstain)

%

ระเบียบวาระที่.............เรื่อง............................................................................................................
Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………….…….………………
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้ วย (For)
ไม่เห็นด้ วย (Against)
งดออกเสียง (Abstain)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
Attachment 4
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้ องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.
ลงชื่อ..............................................................ผู้มอบฉันทะ
Signature (…......................................................) Proxy Grantor
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.........................................................) Proxy Holder
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.........................................................) Proxy Holder
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%

ลงชื่อ..............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.........................................................) Proxy Holder

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
Attachment 5
ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
Name List and Details of VIBHA Independent Directors

1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 74 ปี
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี
2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 7/7 ถนนลาดพร้ าว ซอย 34 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 52 ปี
3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 488/19 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok
4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี
4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71
(กรรมการอิสระ)
(Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อายุ 58 ปี
5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
(Audit Committee and Independent Director)
อยูบ่ ้ านเลขที่ 114 ซอยสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6
Attachment 6
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

ข้ า พเจ้ า บริ ษั ท โรงพยาบาลวิ ภาวดี จากัด (มหาชน) (บริ ษั ท ) ขอรายงานมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2565 เมื่อวัน ที่ 13
พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและมีมติเรื่ องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม ทุน
จดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็ น 1,601,968,383 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็ นการเพิ่มทุนลักษณะ ดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

หุ้นสามัญ

1,131,322,132

0.10

113,132,213.20

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท รวม 113,132,213.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น (หุ้น)

อัตราส่ วน

1) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 4 (VIBHA-W4)

ไม่เกิน
1,131,322,132

12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญ 1
หน่วย

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
0 บาท โดยมีราคา
การใช้ สิทธิ 3.00
บาทต่อหุ้น และ
อัตราการใช้ สิทธิ 1
หน่วยVIBHA-W4
ต่อ 1 หุ้นสามัญ

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น
สามารถใช้ สิทธิได้ ทกุ วัน
ทาการสุดท้ ายของเดือน
กันยายน ตลอดอายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
เอกสารแนบ)

2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีท่มี ีเศษหุ้น
กรณีที่คานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวทาให้ มีเศษ ให้ ปัดเศษทิ ้งทังจ
้ านวน
2.3 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้ จัดสรร
ไม่มี
3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (Record Date)
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่ มทุนจดทะเบียน และ การเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการถ้ า กระทรวง
พาณิชย์ และ ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
ที่เกิดจากการเสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนในวงจากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้ รองรับโอกาสในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
6. ประโยชน์ ท่บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.
เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือ สารองไว้ เป็ นทุนหมุนเวียนสาหรรับการดาเนินงาน
ของบริษัท
2.
เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ของโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
7. ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฏหมาย และ สารอง
อื่นๆ (ถ้ ามี) ดังนัน้ เมื่อธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโต ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะทาให้ มลู ค่าหุ้นของบริษัทมีความ
มัน่ คง
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มี
9. ตารางระยะเวลาดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (Record Date)
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
5. วันที่นามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการถ้ า กระทรวงพาณิชย์
6. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้ รับจัดสรร VIBHA-W4
(Record Date)

วัน/เดือน/ปี
13 พฤษภาคม 2565
27 พฤษภาคม 2565
13 มิถนุ ายน 2565
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2565
17 มิถนุ ายน 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลงชื่อ........................................................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

ลงชื่อ........................................................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
Attachment 7
สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของ
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
ที่ออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(“VIBHA-W4”)
ประเภท
ชนิดของหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ และความความจาเป็ น
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อก
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้ สิทธิ

วันกาหนดสิทธิ

วิธีการจัดสรร

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
(“VIBHA-W4”)
ใบสาคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
รองรับโอกาสในการลงทุน และ/หรือ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
ไม่เกิน 1,131,322,132 หุ้น (ที่มลู ค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท) ซึง่ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 8.33
ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 13,575,865,582 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2565
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในครัง้ นี ้ เป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17
มิถนุ ายน 2565 (Record Date) ทังนี
้ ้การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในจานวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2565 (Record Date)

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1
หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการจัดสรร

3.00 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ )
วันที่ 20 กรกฏาคม 2565
12 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4
ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHAW4 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้
ภายหลังจากการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มี
เศษใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทังหมด
้
บริษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญ
แสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึง่ จะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4
กาหนดให้ ใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทาการสุดท้ ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฯ VIBHA-W4 โดยกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ แรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2565 ทังนี
้ ้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรือไม่ถกู ใช้ สิทธิในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิใดๆ สามารถสะสม
เพื่อนาไปใช้ สิทธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ ต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่
หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ วใบสาคัญแสดงสิทธิ ใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สิทธิจะถูก

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
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ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงใน
การใช้ สิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ รายละเอียด
การคานวณสัดส่ วนหุ้นรองรับ

ยกเลิกและสิ ้นผลไป โดยครัง้ สุดท้ ายจะสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHAW4 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิเป็ นวันทาการก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่ ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
ก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการ
ใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้ นการแสดงความจานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานง
ในการใช้ สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W 4 ได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 แล้ ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ดังกล่าวได้ อีกต่อไป
เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและ/หรือ อัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
สิทธิตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่
เป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่
ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทม
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคา
ต่าหรือมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่
ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ด้ อยไปกว่าเดิม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็ นผู้
พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ
ให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการ
พิจารณาแก้ ไขกาหนดวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
ประโยชน์และผลกระทบที่มีตอ่ บริษัทเป็ นสาคัญ และเป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและสภาพเท่า
เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจานวน 1,131,322,132 หุ้น (มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท) ที่ได้ จดั สรร
ไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 บริษัทอาจจะต้ องเพิ่มทุนขึ ้นอีกเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
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3. ผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัททังจ
้ านวน
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททังจ
้ านวน (ผู้
ถือหุ้นเดิมขายใบสาคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังจ
้ านวน)
3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณีที่ 2: จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี ้
สูตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับ 13,575,865,582 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทที่มีมติให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2565
Qw = จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงจ
ั ้ านวนซึง่
เท่ากับ 1,131,322,132 หุ้น
ดังนัน้
Control Dilution =
1,131,322,132
(13,575,865,582+1,131,322,132)
=

1,131,322,132
14,707,187,714

=
7.69%
3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) /ราคาตลาดก่อน
การเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 2.57 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา
15 วันทาการ (ตังแต่
้ วนั ที่ 20 เมษายน 2565 – 12 พฤษภาคม 2565)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สิทธิของ VIBHA-W4 x Qw) / (Qo+Qw)
= (2.57 x 13,575,865,582)+(3.00 x 1,131,322,132)
(13,575,865,582+1,131,322,132)
= 2.60 บาทต่อหุ้น
เนื่องจาก Po < Pn ดังนัน้ ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จึงไม่มี
ผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กาไรสุทธิ/Qo
EPSn = กาไรสุทธิ/(Qo+Qw)
โดยกาไรสุทธิคานวณจากกาไรสุทธิในรอบปี 2564 ของบริษัท ซึง่ บริษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน
เท่ากับ 1,805.05 ล้ านบาท ดังนัน้ ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4
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มีผลกระทบต่อ EPS Dilution
EPS Dilution = (0.13-0.12)
0.13
= 7.69%
4. รายละเอียดการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
สัดส่วนหุ้นรองรับ = จานวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4 * 100
จานวนหุ้น Paid-up*
=

1,131,322,132 *100
13,575,865,582

=

8.33%

สัดส่วนหุ้นรองรับ (กรณีนบั รวมหุ้นรองรับคงเหลือของหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ ที่ยงั ไม่
หมดอายุ ได้ แก่ VIBHAW-3 และ ESOP-W2)
สัดส่วนหุ้นรองรับ =
จานวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4 + จานวนหุ้นรองรับ VIBHA-W3 + จานวนหุ้นรองรับ ESOPW2 * 100
จานวนหุ้น Paid-up*
=

1,131,322,132+1,012,496,116+300,000,000 *100
13,575,865,582

=

18.00%

*จำนวนหุ้นทีเ่ รี ยกชำระแล้ว ณ วันที คณะกรรมกำรมีมติ ให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ VIBHA-W4 (วันที ่ 13 พฤษภำคม 2565)
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทจะยื่นคาขอนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด มหาชน

โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-2800, 0-2561-1111
โทรสาร : 0-2561-1462, 0-2561-1466

การเดินทางโดยรถสาธารณะ
รถประจาทาง สาย 24, 52, 104
รถประจาทางปรับอากาศ สาย 29, 63, 69, 104, 134, 206, 510, 522
รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟบางเขน (โรงพยาบาลอยูฝ่ ั่ งตรงข้ าม)
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Attachment 9
แบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
Registration Form for the 2022 General Shareholders Meeting
Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Registration No.

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total amount of
หุ้นสามัญ
Ordinary share
หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

หมายเหตุ: กรณีสง่ หนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ กรุณาแนบแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมฉบับนี ้ และหนังสือ
มอบฉันทะทังฉบั
้ บ รวมทังหลั
้ กฐานแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (ตามที่บริ ษัทฯ กาหนดดังแสดงรายละเอียดไว้
แล้ วในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้)
Remarks: If you choose to send the Proxy Form to the Company by post, please submit this Barcode
Registration Form and the entire set of Proxy Form together with the evidence of your identity.
(Details of the evidences required by the Company are stated in Attachment 5 to the invitation to the
Meeting.)

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมฉบับนีม้ าแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุมด้ วย
For your convenience, the shareholder who will attend the meeting in person or the proxy holder is required to
present this Barcode Registration Form to the Registration Desk.
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