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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. 
 

 

 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบลงทะเบียนซึง่พมิพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
 

 

 

 

ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

งดแจกของท่ีระลกึ 
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แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันการติดเชือ้ โควิด-19 ในที่ประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 
 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในการลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมทัง้ความห่วงใยต่อสขุภาพ
และความปลอดภยั ของผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึง
แนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัท จะจัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในห้องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้า รวมทัง้จะ
จดัเตรียมเจลส าหรับล้างมือ ไว้ให้บริการตามจดุตา่งๆ ในบริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 

2. ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลา รวมทัง้จะต้อง รักษาระยะห่างทางสงัคม 
(Social Distancing) 

3. บริษัทจะจดัเตรียมพืน้ที่การประชุมเพื่อลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชุม โดยจดัที่นัง่ให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้จ านวนที่นัง่ในห้องประชุมมีจ านวนจ ากดั (ไม่เกิน 100 ที่นัง่) หรือจ านวนที่น้อยกว่า 
ตามที่ได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัโรคหรือการติดตามได้ในกรณีที่
มีเหตกุารณ์ที่ไมอ่าจคาดหมายได้เกิดขึน้ รวมทัง้ไมอ่นญุาตให้มีการเคลือ่นย้ายที่นัง่ในระหวา่งการประชมุ จึงขอความร่วมมอื
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและไมส่ามารถเข้ามาในห้องประชมุได้โปรดมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทน 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องที่ออกโดยหนว่ยงานของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกนัและลดความเสี่ยง
ของการแพร่กระจายโรค โควิด-19 อนึ่ง การเข้าร่วมการประชุมของท่านไม่สามารถใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่อาจ
เกิดขึน้จากการฝ่าฝืนบทบญัญตัิใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้จากการเข้าร่วมการประชุม รวมทัง้จะต้องดูแลสขุภาพและสวสัดิภาพของตวัท่านเอง ซึ่งบริษัทมีความ
ประสงค์ที่จะพยายามมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้กับสขุภาพและสวสัดิภาพของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทจะจัดให้มีจุดตรวจคดักรองสุขภาพ บริเวณทางเข้าพืน้ที่การประชุม (ห้องประชุม ชัน้ 9 อาคาร 4)         
เพื่อคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วยการตรวจสอบประวตัิเสี่ยงและหลกัฐานการได้รับ
วคัซีนครบตามเกณฑ์หลกัฐานประวตัิการติดเชือ้มาก่อน ช่วง 1 – 3 เดือน หรือมีผลการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชือ้ในระยะเวลา
ไม่เกิน 7 วัน ทัง้นี  ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าพื น้ที่การประชุมส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่มีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต ่         
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือเพิ่งเดินทางกลบัมาจากพืน้ท่ีในกลุม่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รวมถึงผู้ที่มีการ
สมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติดเชือ้โรค โควิด-19 และ / หรือ บคุคลที่เพิ่งเดินทางไปหรือกลบัมาจากพืน้ที่ที่เป็น
กลุม่เสีย่งดงักลา่วเป็นระยะเวลาน้อย กวา่ 14 วนั และ / หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใดที่มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ 
ไอ จาม มีน า้มูก เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจคดักรองสขุภาพอย่างเคร่งครัด ส าหรับผู้ ถือหุ้น รายใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วย
เหตุผลดงักล่าวข้างต้น ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดใช้สิทธิโดยด าเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่ท่าน
ปกปิดข้อมูลด้านสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน ถือเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 

6. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบไุว้
ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยท่านสามารถสง่แบบฟอร์มการมอบฉนัทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารที่
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เก่ียวข้องมายงัเลขานกุารบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  
เขตจตจุกัร กรุงเทพทหานคร 10900 โดยกรุณาสง่เอกสารดงักลา่วลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนั ก่อนการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565  

7. เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการ
สอบถามค าถามใดๆ ในท่ีประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอให้ท่านเขียนค าถามและสง่ให้กบั
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม ทัง้นี ้การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนีจ้ะด าเนินการด้วยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชมุ 

8. บริษัท จดัให้มีช่องทางส าหรับการสง่ค าถามและข้อมลูล่วงหน้า โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกับ
วาระการประชมุ และแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชมุได้ โดยการสง่ค าถาม ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศพัท์ และอีเมล์ (หากมี) 
โดยสง่มาที่ info@vibhavadi.com หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ทา่นสามารถสง่มาพร้อม
กบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามที่ระบไุว้ข้างต้นได้ 

9. บริษัท ของดการแจกอาหาร / ของวา่ง ชา และกาแฟ ส าหรับการประชมุในครัง้นี ้รวมทัง้ไม่อนญุาตให้น าอาหาร
และเคร่ืองดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพืน้ที่การประชุม  อนึ่ง แนวทางปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบตัิ กฎ และ / หรือ ระเบียบที่ออกโดยกรุงเทพมหานคร และ / หรือ กระทรวงสาธารณสขุ 
และ / หรือหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ ถือหุ้นในการ
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วข้างต้น และขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนี ้

 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
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ที่  22/2565 

       วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

  2. ข้อบงัคบัเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  3. เง่ือนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และเอกสารหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 

   4. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก, ข (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข) 

  5. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 

      ที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ 

  6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ VIBHA-W4 

7. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
    ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่4 
    ที่ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (“VIBHA-W4”) 
8. แผนท่ีของบริษัทฯ ซึง่ใช้เป็นสถานท่ีประชมุ 

9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 

 จากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ช่ือยอ่ (VIBHA) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 

13 พฤษภาคม 2565 ก าหนดให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัจนัทร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน 2565 เวลา   

10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 ตามก าหนดเวลาดงันี ้

 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 เวลา 10.00 น. เร่ิมประชมุเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ 

 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
 
ข้อมูลประกอบ :  บริษัทได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565 โดยทางบริษัท
ได้มีการบนัทกึรายงานการประชุมไว้อยา่งครบถ้วนแล้ว ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น 
ประจ าปี 2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565 
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ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครัง้ที่ 4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 
1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) 

 
ข้อมูลประกอบ : 
 เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับโอกาสในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึง
เห็นสมควรมีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ครัง้
ที่ 4 (VIHBA-W 4) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 4 (VIHBA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่12 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัด
ทิง้) โดยไมค่ิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 
บาท (สามบาท) ซึ่งรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  ทัง้นี ้บริษัทจะท าการ
ก าหนด รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวข้างต้นในวนัที่ 17 มิถุนายน 2565 (Record 
Date) 

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาก าหนด รายละเอียด หลกัเกณฑ์ และ เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงข้อก าหนดสิทธิที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้อง รวมทัง้การ
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธินี ้ 

 
หมายเหต ุ ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
  ของผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้าน

เจ็ดหมื่ นสองพันหน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์ ) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 
1,493,908,281.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปด
สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยแปดสิบแปด
ล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสอง
หมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 
ข้อมูลประกอบ : 

สบืเนื่องจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอเร่ืองการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระท่ี 2 ทางบริษัทจะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทเพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ทัง้นี ้ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนใหมไ่ด้ก็ตอ่เมื่อได้ท าการลดทนุในสว่นของหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จ าหนา่ยไมค่รบออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยงัจ าหน่ายไม่
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ครบจะต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่จะซือ้หุ้น ซึ่ง ปัจจุบนั บริษัทมีหุ้นเพิ่มทนุที่
ยงัจ าหนา่ยไมค่รบจ านวน 1,363,217,234 หุ้น โดยแบง่เป็น 

1. หุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (VIBHA-W2) จ านวน 50,721,118 
หุ้น ซึง่ปัจจบุนัครบก าหนดอายแุล้ว 

2. หุ้ นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  3 (VIBHA-W3) จ านวน 
1,012,496,116 หุ้น ซึง่ปัจจบุนัยงัไมค่รบก าหนดอายุ 

3. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กบั กรรมการ และ 
พนกังาน ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 300,000,000 หุ้น ซึง่ปัจจบุนัยงัไมค่รบก าหนดอายุ 

ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ทางบริษัทจึงจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนจ านวน 5,072,111.80 
บาท จากเดิม ทนุจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท เป็น 1,488,836,169.80 บาทโดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งหุ้นดงักลา่วเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (VIBHA-W2) ซึง่หมดอายไุปแล้ว  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 
 
หมายเหต ุ ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
  ของผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
   เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ข้อมูลประกอบ : 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจ าเป็นที่
จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี ้แทน 
 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,488,836,169.80 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยแปดสบิแปดล้านแปดแสนสาม 
 หมื่นหกพนัหนึง่ร้อยหกสบิเก้าบาทแปดสบิ 
 สตางค์) 

  แบง่ออกเป็น  14,888,361,698 หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัแปดร้อยแปดสบิแปดล้านสาม 
        แสนหกหมื่นหนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ   0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น : 
  หุ้นสามญั  14,888,361,698 หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัแปดร้อยแปดสบิแปดล้านสาม 
        แสนหกหมื่นหนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ   (-ไมม่ี-)  หุ้น  ( - ) 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : 
 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 
หมายเหต ุ ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้มา 
  ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท (หน่ึง

ร้อยสิบสามล้านหน่ึงแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม 
ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพัน
สองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หน่ึงพันหกร้อยหน่ึง
ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่น
สองพันหน่ึงร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 
ข้อมูลประกอบ : 
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอเร่ืองการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระท่ี 2 ทางบริษัทจะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม ทนุจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็น 1,601,968,383 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 1,131,322,132 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (VIBHA-W4) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน113,132,213.20 บาท (หนึง่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพนัสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบ
สตางค์) จากเดิม ทนุจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพนัสองร้อยแปดสิบ
เอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพนัสามร้อยแปดสิบสาม
บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่น
สองพนัหนึง่ร้อยสามสบิสองหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 
 
หมายเหต ุ ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้มา 
  ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
   เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
ข้อมูลประกอบ : 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจ าเป็นที่
จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี ้แทน 
 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,601,968,383  บาท (หนึง่พนัหกร้อยหนึง่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปด 
                     พนัสามร้อยแปดสบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น             16,019,683,830 หุ้น (หนึง่หมื่นหกพนัสบิเก้าล้านหกแสนแปดหมื่น 
        สามพนัแปดร้อยสามสบิหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ   0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น : 
  หุ้นสามญั            16,019,683,830 หุ้น (หนึง่หมื่นหกพนัสบิเก้าล้านหกแสนแปดหมื่น 
        สามพนัแปดร้อยสามสบิหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ           (-ไมม่ี-)  หุ้น  ( - ) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 
หมายเหต ุ ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
  ของผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 
ข้อมูลประกอบ : 

สบืเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (VIBHA-W4) บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ของบริษัทใน
ครัง้นีโ้ดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,131,322,132 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (VIBHA – W4) ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น  
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ความเห็นของคณะกรรมการ : 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้มีอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้
 ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระราคา
หุ้น วิธีการเสนอขาย เง่ือนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม  
 ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และ การยื่นค าขออนญุาต 
เอกกสาร และ หลกัฐานที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ บคุคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง และ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุและ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (VIBHA-W 4) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ค) ด าเนินการอื่นใดๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (VIBHA-W 4) 

 
หมายเหต ุ ในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้มาประชมุ 
  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
 บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตามที่ปรากฏในรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565  
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
               (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 
                        กรรมการผู้จดัการ 
 

 

 

 

 

 

ส านกังานบริษัท 

โทร 0-2561-1111 ตอ่ 2421, 2424, 2427 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวด ี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และ     
ผู้ รับมอบฉนัทะ 37 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 61 ราย จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ เวลาเร่ิมประชมุรวมได้ 9,630,666,856 หุ้น คิด
เป็น 70.9396 % ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และได้
มอบหมายกรรมการและเลขานกุารแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
        1. นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

       2. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบริษัท 

3. นายศิโรตม์ สวสัดิ์พาณิชย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

         4. นายชยันรินทร์ สายรังษี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการธรรมาภิบาล 

       5. นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

       6. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส กรรมการอิสระ 

       7. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

       8. ทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั กรรมการบริษัท 

       9. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธาณวนิช กรรมการบริษัท 

        10. นายแพทย์ประมขุ อณุจกัร กรรมการบริษัท 
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       11. นางญาดา พฑัฒฆายน  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

     กรรมการธรรมาภิบาล 

       12. ดร.ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์  กรรมการบริษัท 

       13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

      กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

       14. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานกุาร / กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

กรรมการและเลขานุการแนะน า นายนัฏพล กลิ่นไชย และ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้ สอบบญัชี จากบริษัท    
สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดยมี ดร.วิรัตน์ ตรงพิทกัษ์กลุ อาสาพิทกัษ์สทิธิ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้า
ร่วมประชมุด้วย 
 ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงรายละเอียดของการออก
คะแนนเสยีงเพิ่มเติมดงันี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือได้รับมอบฉนัทะมา 
 2. ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระได้ การออกเสยีงที่ไมต่รงตามหลกัเกณฑ์ จะถือวา่การออกเสยีงเสยีไปและจะนบัเป็นการงดออกเสยีง 
 3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนมุตัิ ผู้ ถือหุ้ นในห้องประชุมที่ยงัไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ได้ 
 4. หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อ
น ามาบนัทกึตอ่ไป 
 5. การนบัคะแนนจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้ นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระเทา่นัน้ โดยน าคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม และ
ถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ 
 6. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้ท่านยกมือ 
เพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ บริษัทของดการจดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถามค าถามใดๆ 
ในท่ีประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอให้ทา่นเขียนค าถามและสง่ให้กบัเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้อง
ประชมุ ทัง้นี ้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนีจ้ะด าเนินการด้วยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ 
 เมื่อแจ้งวิธีการออกเสยีงแล้ว กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานวา่ บริษัทได้เผยแพร่ให้
ผู้ ถือหุ้นรับทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองที่เห็นว่าส าคญั สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวนันี ้รวมถึงการเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิและ
สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 
2565 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในเร่ืองดงักลา่ว 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ขอให้ผู้ ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมในการตรวจนบัคะแนนเสียงกับ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  

นางสาวพิชยากร กาศสกุล ผู้ ถือหุ้น และ นางสาวเนาวนาถ ภูก่ าชยั ผู้ ถือหุ้น ได้ร่วมในการตรวจนบัคะแนนเสยีง 
 ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
 

 ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งวา่ บริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยรายงานมีทัง้หมด 15 หน้า รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
เมื่อผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,625,287,994 เสยีง 
กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,625,287,994 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              -     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมี

มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  28 เมษายน 
2564 ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
 
 ประธานฯ เชิญท่านผู้ ถือหุ้นรับทราบรายการสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยมอบหมาย
กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่ส าคญัดงันี ้

1. ผลการด าเนินงาน 
1.1 โครงสร้างเครือขา่ยบริษัท 
ปัจจบุนับริษัทมีโรงพยาบาลในเครือข่ายทัง้สิน้ 20 แห่ง จ านวนเตียง 6,240 เตียง แพทย์ 6,500 คน พยาบาลและ

บคุลากรทางการแพทย์ 24,000 คน 
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1.2 ผลการด าเนินงานปรากฏรายละเอียดตามแผนภมูิ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14/46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การลงทนุ 
จ านวนเงินลงทนุของบริษัทในปี 2564 มีจ านวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทนุในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัรพย์ 1,200 ล้านบาท และการลงทนุในบริษัทอื่น 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินลงทนุสทุธิสะสม 9,400 ล้านบาท 
และได้รับเงินปันผลจากบริษัทเข้าไปลงทนุ จ านวน 518 ล้านบาท คิดเป็น 5.4% ของเงินลงทนุ 

3. แผนการขยายงานในอนาคต 
3.1 การก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 
3.2 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภารามพฒันาการ เพิ่มจ านวนเตียง 59 เตียง งบประมาณ 900 ล้านบาท 

คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2565 
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม จ านวน 200 เตียง งบประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 

2565 
3.3 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร งบประมาณ 400 ล้านบาท และขยายอาคารโรงพยาบาล

วิภารามแหลมฉบงั งบประมาณ 250 ล้านบาท คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2566 
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3.4 โครงการโรงพยาบาลแหง่ใหม ่คือ โรงพยาบาลวิภารามบอ่วิน จงัหวดัชลบรีุ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง 
งบประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2567 

3.5 โครงการโรงพยาบาลแหง่ใหม ่คือ โรงพยาบาลวิภารามออ่นนชุ เป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง งบประมาณ 
1,800 ล้านบาทคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2567 

3.6 โครงการโรงพยาบาลธนบรีุรังสิต ขนาด 250 เตียง งบประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป็นความร่วมมือ
ระหวา่ง บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ธนบรีุ เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุ 10% คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2569 

3.7 โครงการวิภารามอมตะนคร 2 อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 
4. ผลการด าเนินงานด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และบรรษัทภิบาล 

* ด้านสงัคม 
- ร่วมมือกบัทาง การเคหะแหง่ชาติ ในการให้ผู้อยูอ่าศยัในชมุชนการเคหะเข้าพกัใน Hospitel เพื่อรองรับคนไข้

โควิดรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการหาที่พกั โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 
- ร่วมกับโรงแรมปร๊ินส์ตัน้ พาร์ค สวีท ในการจัดตัง้  โรงแรมต้นแบบ (Hospitel) แห่งแรก ของกระทรวง

สาธารณสขุ ในการรับคนไข้โควิด – 19  
- ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการช่วยบริการฉีดวคัซีนโควิด – 19 ให้แก่ประชาชนทัว่ไป ในปี 2564 

จ านวนกวา่ 120,000 คน  
- บริจาคยาฟาวิพิราเวียร์ ให้แก่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
- ออกหนว่ยรักษาพยาบาลนอกสถานที่ 
* ด้านสิง่แวดล้อม 
- ปี2564 มีการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม ลดลง 724,000 kWh เมื่อเทียบกบัปี 2563 
- ใช้พลงังานสะอาดไมเ่ป็นพิษต่อสิง่แวดล้อม ด้วยการติดตัง้แผงโซลา่เซลล์บนดาดฟ้าอาคาร เพื่อสง่เสริมการ

ใช้พลงังานท่ียัง่ยืน 
- เร่ิมวางแผนโครงการลด carbon footprint 
- ติดตามควบคมุคณุภาพอากาศ และติดตัง้หวัฉีดน า้บนดาดฟ้าอาคารเพื่อช่วยลดมลภาวะ PM2.5 
- ติดตัง้ระบบ Negative Pressure ตามห้องตรวจ รักษาพยาบาลตา่งๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชือ้โรค 
* ด้านบรรษัทภิบาล 
- เข้าร่วมด าเนินนโยบายการตอ่ต้านคอรัปชัน่โดยตัง้เป้าหมายที่จะได้รับการรับรองภายในปี 2565 
- ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีโดยเคร่งครัด 
- อยู่ระหว่างการท า Personal Data Protection Act เพื่อปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า ตาม พ.ร.บ 

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 
เมื่อไมม่ีผู้ใดมีค าถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร กลา่วสรุป ดงันี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า        
งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทราบและ
พิจารณาลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยมีตวัเลขที่ส าคญัสรุป ได้ดงันี  ้
 

รายการ งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิบริษัท (บาท) 

สนิทรัพย์รวม 28,426,668,464.00 15,089,090,776.00 

หนีส้นิรวม 13,170,091,827.00 6,502,015,205.00 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 15,256,576,637.00 8,587,075,571.00 

รายได้รวม 7,873,843,171.00 3,575,446,250.00 

ก าไรสทุธิ 1,805,050,197.00 901,781,170.00 

ก าไรตอ่หุ้น ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.1330 0.0664 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 

 เมื่อผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
และใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,629,426,780 เสยีง 
 

กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,629,426,780 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

งบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี 
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ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
 

 ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัท  ซึง่ก าหนดไว้วา่ บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิของงบการเงินในแต่ละปี หลงั
หกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายก าหนดและบริษัทได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะน า
ปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคลอ่งของบริษัท เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาที่บริษัทผกูพนั
อยู ่ตลอดจนแผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 1,805,050,197.00 บาท และก าไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 901,781,170.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นวา่ บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.050 บาท 
 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) 

1. ก าไรสทุธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ 901,781,170.00 570,175,354.00 

2. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน (หุ้นละ) 0.050 0.040 

3. จ านวนเงินจ่ายปันผล 678,793,279.10 543,034,623.28 

4. อตัราร้อยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 75.27% 95.24% 

5. มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (พาร์) 0.10 0.10 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจากก าไรสทุธิไว้ครบถ้วนแล้ว 
บริษัท ก าหนดรายช่ือ ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฎวา่ผู้ ถือไมม่ีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
ทัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,629,431,986 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.9921 %  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน             759,900   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0079   % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   -   % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 0.050 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
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รายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 
11 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  

ประธาน แจ้งวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ รวม 5 
คน ประกอบด้วย 

1. นางญาดา พฑัฒฆายน   กรรมการบริษัท  

2. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช  กรรมการบริษัท  
3. นายประมขุ อณุจกัร   กรรมการบริษัท 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายแพทย์รัชช สมบรูณสนิ  กรรมการบริษัท 

         ทัง้นี ้นายแพทย์รัชช สมบรูณสิน ได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึง่ 
 บริษัท ได้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทระหว่าง
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 แตไ่มม่ีผู้ใดเสนอรายช่ือกรรมการเข้ามายงับริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ได้พิจารณาช่ือบคุคลทัง้หมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัทน์ ให้เสนอช่ือ

บคุคลดงัต่อไปนีเ้ข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

1. นางญาดา พฑัฒฆายน   เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

2. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่  
3. นายประมขุ อณุจกัร   เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึ่ง 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี   เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 
5. นายแพทย์พิชญ สมบรูณสนิ  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ ซึง่เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ และจากการพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิของ

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการ

อิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มี

จรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยัทศัน์และทศันคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง

เต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง 
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 ส าหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการด ารง

ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ

นัน้ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏวา่ ผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชมุได้ด าเนินการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและได้

แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงของกรรมการแตล่ะทา่นดงันี ้
 1. นางญาดา พฑัฒฆายน มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 

เห็นด้วย  จ านวน  9,570,288,926 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.3779 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        19,392,817  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.2014 %  
งดออกเสยีง จ านวน         40,510,143 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.4207 % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
2. นายพงษ์พฒัน์ ปธานวนิช มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,510,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.7986 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.2014 %  
งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
3. นายประมขุ อณุจกัร มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,510,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     98.7602 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.2014 % 
งดออกเสยีง จ านวน      100,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0384 % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,610,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.7986 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.2014 % 
งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
5. นายพิชญ สมบรูณสนิ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,610,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.7986 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.2014 % 
งดออกเสยีง จ านวน           - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
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 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้ 

กรรมการที่ ครบก าหนดตามวาระ และกรรมการที่ เสนอชื่ อเข้าใหม่ตามรายนาม 
ดังต่อไปนี ้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 
1. นางญาดา พัฑฒฆายน   กรรมการบริษัท 

2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช  กรรมการบริษัท  
3. นายแพทย์ประมุข อุณจักร  กรรมการบริษัท 
4. นายชัยนรินทร์  สายรังษี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน  กรรมการบริษัท 

 
 ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล าดับที่ 4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
 
 ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยค านึงถึงผลประกอบการ 
ความสอดคล้องกบัสภาวะของอตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนัและความรับผิดชอบท่ีได้รับ เสนอการให้คา่ตอบแทนดงันี  ้

รายการ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) หมายเหตุ 
1. โบนสักรรมการบริษัท 5,250,000.00 5,250,000.00 เทา่เดิม 
2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท  1,440,000.00 1,320,000.00 เพิ่มขึน้ 9.09% 
3. เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
(ขออนมุตังิบประมาณส าหรับการประชมุ 8 ครัง้ 
เบีย้ประชมุ 25,000 / คน / ครัง้) 

3,000,000.00 2,400,000.00 เพิ่มขึน้ 25% 

4. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000.00 960,000.00 เทา่เดิม 
5. ผลประโยชน์อื่นใด ไมม่ี ไมม่ี - 

รวม 10,650,000.00 9,930,000.00 เพิ่มขึน้ 7.25% 
% ตอ่รายได้รวม (งบการเงินรวม) 0.135% 0.157% - 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลั่นกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสภาวะ
อตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนัและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ  ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน
วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
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 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน    9,630,191,886 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการด าเนินงาน ปี 2565 เป็นเงนิ  
   5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 1,440,000 บาท 
      (หน่ึงล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
   3. เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 3,000,000 บาท 

   (สามล้านบาทถ้วน) 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงนิ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ต่อปี 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
 

ประธานมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิโรตน์ สวสัดิ์พาณิชย์) ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ 

และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นแตง่ตัง้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายพีระเดช พงษ์เสถยีรศักดิ์ 4752 2 

2. นายธนะวุฒ ิพิบูลย์สวัสดิ์ 6699 2 

3. นางสาวโสรยา ตนิตะสุวรรณ 8658 1 

4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสุกล 8134 2 

5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ 9012 1 

 

6. นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ 10142 1 

7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 10769 1 
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 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นคนใดคนหนึง่ หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบ แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท 

สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัชีแต่

ละทา่นปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท (หนึง่ล้านห้าแสนบาท

ถ้วน) มากกวา่ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงนิ ปี 2565 ปี 2564 หมายเหตุ 

1. สอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส) 630,000.00 600,000.00 เพิ่มขึน้ 5% 

2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจ าปี 790,000.00 750,000.00 เพิ่มขึน้ 5.33% 

3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในสว่นของบริษัทร่วม 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

รวม 1,500,000.00 1,430,000.00 เพิ่มขึน้ 4.9% 

 

 ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด และผู้ สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 7 ท่าน เป็นผู้ สอบบัญชีที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี สว่นได้เสียกบั

บริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี

ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ให้บริการ ประจ าปี 2564 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทั ง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้9,630,666,856 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,630,666,856 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การแต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) โดย  

 
      นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัดิ์   ทะเบียนเลขที่   4752  

หรือ นายธนะวฒุิ   พิบลูย์สวสัดิ์   ทะเบียนเลขที่   6699 

หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ   ทะเบียนเลขที่   8658  

หรือ นายสวุฒัน์   มณีกนกสกุล   ทะเบียนเลขที่   8134  

หรือ นางสาวพจนรัตน์  ศิริพิพฒัน์   ทะเบียนเลขที่   9012 

หรือ นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์   ทะเบียนเลขที่   10142 

หรือ นางสาวเตชินี   พรเพ็ญพบ   ทะเบียนเลขที่   10769 

 
คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบ

บัญชีเป็นเงนิ 1,500,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีเร่ืองอื่นใดจะเสนอหรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกรรมการ ผู้บริหาร 
แพทย์ และบคุลากรโรงพยาบาลวิภาวดีทกุทา่น มีความมุ่มมัน่ที่จะปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด – 19 เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติไปอยา่งมัน่คง และกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
 
 
 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)               
          ประธานกรรมการบริษัท 
 

 
           (ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ) 

                     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
ศศิธร นรไกร 
เลขานกุารบริษัท 



 

 24/46 

 
ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 
หมวด 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 ข้อ 32. คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิหรือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัสง่ไปให้ผู้ ถือหุ้น และ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุมและโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อย
กวา่สามวนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 
             สถานท่ีประชมุ ให้อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุนัน้เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้ไมใ่ช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 ข้อ 35. เว้นแตพ่ระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั จะบญัญตัิไว้เป็นอยา่งอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ มติของที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงข้างมาก 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกบัการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าว
ก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ด้วย 

ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ ซึง่กิจการของบริษัทท่ีได้ด าเนินการไปในรอบ

ปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) เร่ืองอื่นๆ 
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (ซึ่ง
ตอ่ไปจะเรียกวา่ “บริษัทฯ”) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นแทนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป 
 
 การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้
ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

- ในกรณีที่มีการแก้ไขช่ือ – สกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วด้วย 
 การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนี ้

- ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสยีงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงโดยก าหนดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

- ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่ส าคญั ผู้
มอบฉนัทะจะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปิด
ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 

- หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้  
1) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ หรือ 

2) นายนิคม ไวยรัชพานิช  หรือ 
    3) นายชัยนรินทร์ สายรังษี หรือ 

4) พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส  หรือ 
5) นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ 

เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียว 
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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
 บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
หรือตัง้แต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในวนัจนัทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 10) ในหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 
 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดน าหนงัสอืเชิญประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และแบบลงทะเบียนซึง่ได้พิมพ์คิวอาร์โค้ด
ไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสาระบไุว้ ดงันี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 
 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
  1.1 บคุคลธรรมดา 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
  1.2 นิติบคุคล โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่สง่มาด้วย 11) ซึ่งผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่มาด้วย
ตนเอง ลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม) ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
  (3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
  2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ 1. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท (บริษัทได้
จดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) 
  (3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะ ซึ่งผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 
  (4) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ติดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบคุคล
ที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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  (4) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ที่บคุคล
ดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
  (5) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  2.3 กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายช่ือที่ปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วย 6) 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) 
  (2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
  (3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)  
  (4) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5) 
 
หมายเหต ุ: 
 1. กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารตามที่ก าหนด เพื่อให้
ส านกังานเลขานกุารบริษัทได้รับ ภายในวนัศกุร์ที่ 10 มิถนุยน 2565  
 2. ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สาสมารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่า
จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ 
 3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท (ส าหรับบคุคลธรรมดา บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) ในหนงัสอื
มอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัที่ท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
 4. กรณีนิติบคุคล หากผู้ลงนามในหนงัสอืมอบอ านาจ หรือหนงัสอืมอบฉนัทะไมใ่ช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตาม
หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสอืมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุห้บคุคลที่มาประชุม
มีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามนิติบคุคล  
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนเวลาประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวนัจนัทร์ที่ 13 มิถนุายน 2565 
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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก) 

PROXY Form A. 
เขียนที่................................................................................... 
Written at……………………….………………………….……. 

       วนัที.่...........เดือน..............................พ.ศ............................... 
       Date…..……Month……………………..…Year…………….... 
 
 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกลุ................................................สญัชาต.ิ............................ 
       I/We Mr./Mrs./Miss….…………….……….……Surname…………………………...………..…..Nationality……………..…... 
อยูบ้่านเลขที.่...................ถนน..................................…..ต าบล/แขวง...........................…............อ าเภอ/เขต................................................ 
Address……….....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….…………...…………………… 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์......................Province…………..……..………………….……Zip Code………………
  

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………….…....………..เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of…………….…………shares  
  หุ้นสามญั………………………...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………….…....………..เสยีง 
 Ordinary share………………………..shares 
  หุ้นบริุมสิทธิ…………………....…...…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………….…………….…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)  
อยูบ้่านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง 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) 

       อยูบ้่านเลขที ่7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 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) 
อยูบ้่านเลขที่ 488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

                Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 
Attachment 4 
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  4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี 
       4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่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) 
อยูบ้่านเลขที่ 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 

 
 นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกลุ...............................................................อาย…ุ........ปี 

Mr./Mrs./Miss………………………………...….………..Surname……………………………..……….………………………… Age..….…… 
อยูบ้่านเลขที.่............ถนน…….........…..ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................….จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย์............... 
Address………....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์......................Province…………..……..…………….……Zip Code……………….…
  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 

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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

        ลงช่ือ................................................................ผู้มอบฉันทะ 
Signature (…................................................................) Proxy 
Grantor 

        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.....................................................................) Proxy 
Holder 

         
        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

        
        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

 
* หมายเหต ุRemarks: 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ 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. ผู้ ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 
2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

  PROXY Form B. 
 

เขียนที่.................................................................................... 
Written at………………………………………………..……….. 

       วนัที.่............เดือน.....................................พ.ศ........................ 
       Date…….…Month………………….……Year……………...... 
 
 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกลุ.........................................................สญัชาติ........................ 
       I/We Mr./Mrs./Miss………………………….……Surname……………..………..………..…………..Nationality………....….. 
อยูบ้่านเลขที.่..................ถนน……....................................ต าบล/แขวง................................…...........อ าเภอ/เขต......................................... 
Address…….…...…Road…………………………….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์........................Province…………..……...…...……………Zip Code…………..…...…
  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………………...............………....เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of……………..…….……………shares  

 หุ้นสามญั…………………...................……...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………...........…….…….…………..เสียง 
Ordinary share…………………………….………..shares 

  หุ้นบริุมสิทธิ…………………..…......................……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………........…………….…เสียง 
 Preference share…………………………….…….shares 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

(1) นาย/นาง/นางสาว............................……..............นามสกลุ................................................................อาย…ุ……......ปี 
      Mr./Mrs./Miss………………….………….…...Surname…………..………………..……..…………… Age.……….….... 

อยูบ้่านเลขที.่...........ถนน…...............…..ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.....................….จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย์................ 
Address……....Road…………………Sub-District………..…..........District…….…………….Province……...…….. Zip code………..….. 
 หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) 
 Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 6) 

 1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อาย ุ74 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ้่านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 
 
 
 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
Attachment 4 
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 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี 
      2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 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) 
อยูบ้่านเลขที ่ 488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  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) 

       อยูบ้่านเลขที ่422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อาย ุ58 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที่ 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2565 ในวนัที่ 13 มิถนุายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว 
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา 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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item: 

 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
Agenda Item 1: To consider and approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ของบริษัท ตามสัดส่วน ครัง้ที่  4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
(ศูนย์บาท) 

 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพัน
หน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อย
เก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท 
(หน่ึงพันส่ีร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหม่ืนหกพันหน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดย
การตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
หน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

Agenda Item 3: 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนห์สนธิของบริษัทข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda Item 4: 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. 
 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท (หน่ึงร้อยสิบสามล้าน
หน่ึงแสนสามหมื่ นสองพันสอง ร้อยสิบสามบาทยี่ สิบสตางค์ )  จากเดิม  ทุนจดทะเบียน 
1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหก
สิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หน่ึงพันหกร้อยหน่ึงล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปด
สิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสามสิบ
เอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันหน่ึงร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 Agenda Item 7: To consider and approve the allocation of Company’s newly issued ordinary shares. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda Item 8: Other matters. (If any) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

      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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 
 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. 
 
 
       ลงช่ือ..............................................................ผู้มอบฉันทะ  ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
 Signature (…......................................................) Proxy Grantor           Signature (..............................................................) Proxy 
Holder 
 
        ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.........................................................) Proxy Holder        Signature (.............................................................) Proxy Hold 
 
* หมายเหตุ  Remarks: 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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. ผู้ ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6  
4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. 
 ในการประชมุการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ในวนัที่ 13 มิถนุายน 2565 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือ 
ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 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.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………………………..……… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………….…………….……………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………….…….……………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
Attachment 4 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              Signature (…......................................................) Proxy Grantor 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
     
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
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)  
อยูบ้่านเลขท่ี 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง 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) 

       อยูบ้่านเลขท่ี 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 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) 
อยูบ้่านเลขท่ี  488/19 ซอยสขุมุวทิ 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
4. พลเอกบุญเลิศ จนัทราภาส อายุ 71 ปี 
4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 
(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 
อยูบ้่านเลขท่ี 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) 
อยูบ้่านเลขท่ี 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 ข้าพเจ้า บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 13 
พฤษภาคม 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ/ จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเร่ืองการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม ทนุ
จดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็น 1,601,968,383 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทนุลกัษณะ ดงันี ้

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ 
         ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 1,131,322,132 0.10 113,132,213.20 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป   
         (General Mandate) 

    

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเร่ืองการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,131,322,132 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท รวม  113,132,213.20 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วน 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้ และ 

ช าระเงนิค่าหุ้น 
1) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ที่
จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ครัง้ที่ 4 (VIBHA-W4) 

ไมเ่กิน  
1,131,322,132 

12 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญั 1 
หน่วย 

0 บาท โดยมีราคา
การใช้สิทธิ 3.00 
บาทตอ่หุ้น และ 
อตัราการใช้สิทธิ 1 
หน่วยVIBHA-W4 
ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

สามารถใช้สิทธิได้ทกุวนั
ท าการสดุท้ายของเดือน
กนัยายน ตลอดอายุ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
เอกสารแนบ) 

 
2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น 
 กรณีที่ค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วท าให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน 
 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 
 ไมมี่ 

 
3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุสามัญวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 (Record Date) 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 
บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการถ้า กระทรวง

พาณิชย์ และ ขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการน าหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และ 
ที่เกิดจากการเสนอขายให้กบัผู้ลงทนุในวงจ ากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

เพ่ือใช้รองรับโอกาสในการลงทนุของบริษัท และ/หรือ เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
 
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1.  เพ่ือเป็นเงินทนุส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือ ส ารองไว้เป็นทนุหมนุเวียนส าหรรับการด าเนินงาน
ของบริษัท 

2.  เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัท เน่ืองจากบริษัทจะมีแหลง่เงินทนุเพ่ิมเติมจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฏหมาย และ ส ารอง
อ่ืนๆ (ถ้าม)ี ดงันัน้ เม่ือธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโต ก็จะสามารถจา่ยเงินปันผลได้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะท าให้มลูคา่หุ้นของบริษัทมีความ
มัน่คง 
 
8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ไมมี่ 
 
9. ตารางระยะเวลาด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

การด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 พฤษภาคม 2565 
2. วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน (Record Date) 

27 พฤษภาคม 2565 

4. วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 13 มิถนุายน 2565 
5. วนัที่น ามติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพ่ิมทนุตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการถ้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2565 

6. วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจดัสรร VIBHA-W4 
(Record Date) 

17 มิถนุายน 2565 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
ลงช่ือ........................................................................................กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                               (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) 
 
 
ลงช่ือ........................................................................................กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                               (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 
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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  

ของ 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 4 

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(“VIBHA-W4”) 

 
ประเภท  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวด ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่4 

(“VIBHA-W4”)  
ชนิดของหลักทรัพย์  ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  
วัตถุประสงค์และความความจ าเป็น  รองรับโอกาสในการลงทนุ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก  ไมเ่กิน 1,131,322,132 หน่วย  
จ านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ  ไมเ่กิน 1,131,322,132 หุ้น (ที่มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ซึง่คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 8.33 

ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 13,575,865,582 หุ้น ณ วนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เม่ือวนัที่ 13 
พฤษภาคม 2565 

วันก าหนดสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในครัง้นี ้เป็นการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัที่ 17 
มิถนุายน 2565 (Record Date) ทัง้นีก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ต้องได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร  เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในจ านวนไมเ่กิน 1,131,322,132 หน่วย 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับใบส าคญั
แสดงสิทธิ  ในวนัที ่17 มิถนุายน 2565 (Record Date)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หน่วยละ 0 บาท (ศนูย์บาท)  
อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นส ามญัเพ่ิมทนุของบริษัทได้ 1 

หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  3.00 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ  วนัที ่20 กรกฏาคม 2565   
อัตราการจัดสรร  12 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4  

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-
W4 ดงักลา่ว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้
ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มี
เศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญั
แสดงสิทธิสว่นที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซึง่จะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่
จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นได้ลงตวั  

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ก าหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือนกนัยายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ

ฯ VIBHA-W4 โดยก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรก ตรงกบัวนัที่ 30 กนัยายน 2565 ทัง้นี ้ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิใดๆ สามารถสะสม
เพ่ือน าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ตอ่ๆ ไปตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่
หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแล้วใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สิทธิจะถกู

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
Attachment 7 
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ยกเลิกและสิน้ผลไป โดยครัง้สดุท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัทีใ่บส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-
W4 มีอายคุรบ 3 ปี หากวนัดงักลา่วไมต่รงกบัวนัท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิเป็นวนัท าก ารก่อนหน้าวนัก าหนดก ารใช้สิทธิดงักลา่ว  

ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่วเป็นวนัท าก ารสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านง
ในการใช้สิทธิในระยะเวลาไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ  

เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W 4 ได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 แล้ว จะไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ดงักลา่วได้อีกตอ่ไป  

เงื่อนไขการปรับสิทธิ  เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่
เป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง ก ารขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นที่
ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหมเ่พ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ เชน่ (ก) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น (ข) เม่ือบริษัทม
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหมใ่นราคาต ่า (ค) เม่ือบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคา
ต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า (ง) เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือ
บางสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น (จ) เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกว ่าอตัราที่
ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที่ท าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จะได้รับเม่ือมีก ารใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ด้อยไปกวา่เดิม เป็นต้น ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร ของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัก ารปรับหรือการเปลี่ยนแปลง
อตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
พิจารณาแก้ไขก าหนดวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
ประโยชน์และผลกระทบที่มีตอ่บริษัทเป็นส าคญั และเป็นผู้พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสาร และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นส ามญัที่ออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ รายละเอียด
การค านวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 

1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเทา่
เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 
2. นอกจากหุ้นสามญัจ านวน 1,131,322,132 หุ้น (มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) ที่ได้จดัสรร
ไว้เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทนุขึน้อีกเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่เก่ียวข้อง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  
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3. ผลกระทบที่มีตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จ านวน  
กรณีที่ 2 บคุคลอ่ืนที่มิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัททัง้จ านวน (ผู้
ถือหุ้นเดิมขายใบส าคญัสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน)  
3.1 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
กรณีที่ 1: Control Dilution เทา่กบัศนูย์  
กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้ 
สตูรการค านวณ  
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)  
Qo = จ านวนหุ้นสามญัที่มีอยูเ่ดิมเทา่กบั 13,575,865,582 หุ้น ณ วนัประชมุคณะกรรมการ
บริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2565 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหมท่ี่เพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวนซึง่
เทา่กบั 1,131,322,132 หุ้น  
ดงันัน้   
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)  
สตูรการค านวณ :  
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) /ราคาตลาดก่อน
การเสนอขาย  
Price Dilution = (Po-Pn)/Po  
Po = 2.57 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาปิดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในชว่งเวลา 
15 วนัท าการ (ตัง้แตว่นัที ่20 เมษายน 2565 – 12 พฤษภาคม 2565)  
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ 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 บาทตอ่หุ้น  
เน่ืองจาก Po < Pn ดงันัน้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จงึไม่มี
ผลกระทบตอ่ Price Dilution  
3.3 การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution)  
สตูรการค านวณ  
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  
EPSo = ก าไรสทุธิ/Qo  
EPSn = ก าไรสทุธิ/(Qo+Qw)  
โดยก าไรสทุธิค านวณจ ากก าไรสทุธิในรอบปี 2564 ของบริษัท ซึง่บริษัทมีผลก าไรสทุธิจ านวน
เทา่กบั 1,805.05 ล้านบาท ดงันัน้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ VIBHA-W4 
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มีผลกระทบตอ่ EPS Dilution  
 
EPS Dilution =   (0.13-0.12) 
                              0.13 
                     =   7.69% 
 
4. รายละเอียดการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ  
สดัสว่นหุ้นรองรับ  =     จ านวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4  *  100                                                                               
                                         จ านวนหุ้น Paid-up* 
                       
                          =              1,131,322,132   *100    
                                          13,575,865,582  
 
                         =               8.33% 
 
สดัสว่นหุ้นรองรับ (กรณีนบัรวมหุ้นรองรับคงเหลือของหลกัทรัพย์แปลงสภาพอ่ืนๆ ที่ยงัไม่
หมดอาย ุได้แก่ VIBHAW-3 และ ESOP-W2) 
 
สดัสว่นหุ้นรองรับ  =    
  จ านวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4 + จ านวนหุ้นรองรับ VIBHA-W3 + จ านวนหุ้นรองรับ ESOP-
W2  *  100                                                                               
                                                           จ านวนหุ้น Paid-up* 
                       
    =              1,131,322,132+1,012,496,116+300,000,000   *100    
                                           13,575,865,582  
 
    =               18.00% 
 
*จ ำนวนหุ้นทีเ่รียกช ำระแล้ว ณ วนัที คณะกรรมกำรมีมติให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ VIBHA-W4 (วนัที ่13 พฤษภำคม 2565) 
 

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษัทจะยื่นค าขอน าใบส าคญัแสดงสทิธิฯ VIBHA-W4เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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      บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั มหาชน 

        
 
โรงพยาบาลวิภาวดี  
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2941-2800, 0-2561-1111 
โทรสาร  : 0-2561-1462, 0-2561-1466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดนิทางโดยรถสาธารณะ 
 รถประจ าทาง สาย 24, 52, 104 
 รถประจ าทางปรับอากาศ สาย 29, 63, 69, 104, 134, 206, 510, 522  
 รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟบางเขน (โรงพยาบาลอยูฝ่ั่งตรงข้าม) 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
Registration Form for the 2022 General Shareholders Meeting  

Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
 
ข้าพเจ้า         สญัชาติ 
I/We         Nationality 
อยูบ้่านเลขท่ี        เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
Address           Shareholder’s Registration No. 
 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น 
Holding the total amount of      shares 
  หุ้นสามญั    หุ้น 
  Ordinary share    shares 
  หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น 
  Preferred share    shares   

 
หมายเหต:ุ กรณีสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทางไปรษณีย์ กรุณาแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุฉบบันี ้และหนงัสอื

มอบฉนัทะทัง้ฉบบั รวมทัง้หลกัฐานแสดงตนของผู้มอบฉนัทะ (ตามที่บริษัทฯ ก าหนดดงัแสดงรายละเอียดไว้
แล้วในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี)้ 

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.) 

 
 
 
 
 

 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฉบับนีม้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุมด้วย 
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. 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 
Attachment 9 
 


