ที่ 10/2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง

แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2564
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติที่สาคัญซึง่ ได้ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกาไรขาดทุน ) และ
รั บทราบรายงานของผู้ส อบบัญ ชี รอบปี บัญชี สิ น้ สุด ณ. วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 ของบริ ษั ทฯ และให้
นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
2. อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 จากผลการดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
(ก) จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองของบริ ษัท จานวน 12,329 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้ อย
ยี่สิบเก้ าบาทถ้ วน)
(ข) จ่ายเงิ นปั นผลประจ าปี 2563 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ส าหรับหุ้นสามัญ
จานวน 13,575,865,582 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันห้ าร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านแปดแสนหกหมื่นห้ าพันห้ าร้ อยแปด
สิบสองหุ้น) คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 543,034,623 บาท (ห้ าร้ อยสี่สิบสามล้ านสามหมื่นสี่พนั หกร้ อยยี่สิบสามบาท
ถ้ วน) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่
แน่นอนจนกว่าจะได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าว
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
หมายเหตุ
การจ่ายเงินปั นผลตามจานวนข้ างต้ น คิดเป็ นอัตราเกินกว่าร้ อยละ 90 ของกาไร
สุทธิ ทาให้ บริ ษัทจะต้ องทาการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท (VIBHA-W3) ตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยบริ ษัทจะแจ้ งราคาใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิใหม่ให้ ทราบอีกครัง้
ก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์จะขึ ้นเครื่ องหมาย “XD”
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3. อนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แต่ง ตัง้ กรรมการที่ พ้น จาก
ตาแหน่งตามวาระตามรายละเอียด ดังนี ้
3.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดงั นี ้
3.1.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช
3.1.2 นายชานาญ ชนะภัย
3.1.3 นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกั ษ์
3.1.4 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
3.1.5 นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ
3.2 อนุมตั แิ ต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
3.2.1 นายนิคม ไวยรัชพานิช
3.2.2 นายชานาญ ชนะภัย
3.2.3 นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกั ษ์
3.2.4 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
3.2.5 นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ
และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
4. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุมตั ิคา่ ตอบแทนและโบนัส
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,930,000 บาท (เก้ าล้ าน
เก้ าแสนสามหมื่นบาทถ้ วน) และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
5. อนุมัติ แ ต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี และก าหนดค่า สอบบัญ ชี ประจ าปี 2564 ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
โดย นายพีระเดช พงษ์ เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752
หรื อ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699
หรื อ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658
หรื อ นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสุกล ทะเบียนเลขที่ 8134
หรื อ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์ ทะเบียนเลขที่ 9012
หรื อ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142
หรื อ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษั ท สอบบัญชีธรรม
นิติ จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้
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ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงิน1,430,000 บาท (หนึ่งล้ าน
สี่แสนสามหมื่น บาทถ้ วน) และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
6. อนุมัติกาหนดวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา
13.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายของ
บริษัท และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทน และโบนั ส กรรมการบริ ษั ท แ ละ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (วัน Record
Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในเว็ปไซต์ของบริ ษัท (www.vibhavadi.com) ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มีนาคม
2564 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)
กรรมการผู้จดั การ
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