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ท่ี  10/2564 
       วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 
เร่ือง แจ้งมตกิารประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 อนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 

และก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2564 
ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร ได้มีมตท่ีิส าคญัซึง่ได้สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) และ
รับทราบรายงานของผู้ สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และให้
น าเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

2. อนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2563 จากผลการด าเนินงาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้

(ก) จดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองของบริษัท จ านวน 12,329 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพนัสามร้อย
ย่ีสิบเก้าบาทถ้วน) 

(ข) จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้ นละ 0.040 บาท ส าหรับหุ้ นสามัญ 
จ านวน 13,575,865,582 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสามพนัห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนหกหม่ืนห้าพนัห้าร้อยแปด
สิบสองหุ้น) คดิเป็นเงินทัง้สิน้ 543,034,623 บาท (ห้าร้อยส่ีสิบสามล้านสามหม่ืนส่ีพนัหกร้อยย่ีสิบสามบาท
ถ้วน) โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่
แนน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าว
ตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
 หมายเหต ุ การจ่ายเงินปันผลตามจ านวนข้างต้น คิดเป็นอตัราเกินกว่าร้อยละ 90 ของก าไร
สทุธิ ท าให้บริษัทจะต้องท าการปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท (VIBHA-W3) ตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยบริษัทจะแจ้งราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ทราบอีกครัง้
ก่อนวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมาย “XD” 
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3. อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระตามรายละเอียด ดงันี ้

3.1 กรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงันี ้
3.1.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช  
3.1.2 นายช านาญ ชนะภยั  

3.1.3 นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ 

3.1.4 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ  
3.1.5 นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ 

3.2 อนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหม ่จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

3.2.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช  
3.2.2 นายช านาญ ชนะภยั  

3.2.3 นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ 

3.2.4 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ  
3.2.5 นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ 

และให้น าเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
4. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน อนมุตัิคา่ตอบแทนและโบนสั

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,930,000 บาท (เก้าล้าน
เก้าแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) และให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

5. อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั  

โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ทะเบียนเลขท่ี 4752  
หรือ นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ ์ทะเบียนเลขท่ี 6699 
หรือ นางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ ทะเบียนเลขท่ี 8658  
หรือ นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขท่ี 8134  
หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศริิพิพฒัน์ ทะเบียนเลขท่ี 9012 
หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ ทะเบียนเลขท่ี 10142 
หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขท่ี 10769 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรม
นิติ จ ากัด  เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอ่ืนของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้
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ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนได้ โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน1,430,000 บาท (หนึ่งล้าน
ส่ีแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) และให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

6. อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายของ 

บริษัท และการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
วาระท่ี 6  พิจา รณาอนุมัติค่ าตอบแทน  และ โบนัสกร รมการบ ริษั ทแ ละ

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564 
  วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 
  วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

โดยให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (วนั Record 
Date) ในวนัท่ี 19 มีนาคม 2564 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.vibhavadi.com) ตัง้แต่วนัท่ี 19 มีนาคม 
2564 เป็นต้นไป 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 
        กรรมการผู้จดัการ 


