ที่ 5/2565
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่ อง

แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2565
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหนคร ได้ มีมติที่สาคัญซึง่ ได้ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกาไรขาดทุน ) และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัทฯ และให้ นาเสนอ
เรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท สาหรับหุ้นสามัญ
จานวน 13,575,865,582 หุ้น คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 678,793,279.10 บาท (หกร้ อยเจ็ดสิบแปดล้ านเจ็ดแสน
เก้ า หมื่ น สามพันสองร้ อยเจ็ ดสิ บเก้ าบาทสิบ สตางค์ ) โดยกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ มี สิทธิ รับเงิ นปั นผล
(Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทังนี
้ ้
สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565
และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
3. อนุมตั ิตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แต่งตังกรรมการที
้
่พ้น จาก
ตาแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี ้
3.1 กรรมการที่ออกตามวาระ มีดงั นี ้
3.1.1 นางญาดา พัฑฒฆายน
3.1.2 นายพงษ์พฒ
ั น์ ปธานวนิช
3.1.3 นายประมุข อุณจักร
3.1.4 นายชัยนรินทร์ สายรังษี
3.1.5 นายรัชช สมบูรณสิน
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3.2 อนุมตั กิ ารเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 ท่าน
ดังนี ้
3.2.1 นางญาดา พัฑฒฆายน
3.2.2 นายพงษ์พฒ
ั น์ ปธานวนิช
3.2.3 นายประมุข อุณจักร
3.2.4 นายชัยนรินทร์ สายรังษี
3.3 นายรัชช สมบูรณสิน กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามกาหนดวาระแจ้ งไม่ประสงค์ที่จะต่อ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท
3.4 อนุมัติการเสนอชื่ อ นายพิช ญ สมบูรณสิน เข้ าด ารงตาแหน่ง กรรมการ แทน นายรั ช ช
สมบูรณสิน และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
4. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุมตั ิคา่ ตอบแทนและโบนัส
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,650,000 บาท (สิบล้ าน
หกแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
5. อนุมตั ิการเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ พิจารณาเห็นควรคัดเลือก 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 มณีกนกสกุล
ทะเบียนเลขที่ 8134
หรื อ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ทะเบียนเลขที่ 9012
หรื อ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
ทะเบียนเลขที่ 10142
หรื อ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
ทะเบียนเลขที่ 10769
เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ป ระจ าปี 2565 ของบริ ษั ท โดยให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ง มี อ านาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีตามรายนามข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษั ท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต
คนอื่นของบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนได้ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
2565 รวมทังสิ
้ น้ เป็ นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) และให้ นาเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
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6. อนุมัติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน และโบนัสกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (วัน Record
Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในเว็ปไซต์ของบริ ษัท (www.vibhavadi.com) ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม
2565 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)
กรรมการผู้จดั การ
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