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ท่ี  5/2565 
       วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
 
เร่ือง แจ้งมตกิารประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 อนมุตักิารจา่ยเงินปันผล 

และก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2565 
ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหนคร ได้มีมตท่ีิส าคญัซึง่ได้สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษัทฯ และให้น าเสนอ
เร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

2. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.050 บาท ส าหรับหุ้นสามญั 
จ านวน 13,575,865,582 หุ้น คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 678,793,279.10 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสน
เก้าหม่ืนสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสตางค์) โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้
สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 

และให้น าเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
3. อนุมตัิตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก

ต าแหนง่ตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียด ดงันี ้
3.1 กรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงันี ้

3.1.1 นางญาดา พฑัฒฆายน 
3.1.2 นายพงษ์พฒัน์ ปธานวนิช 
3.1.3 นายประมขุ อณุจกัร 
3.1.4 นายชยันรินทร์ สายรังษี 
3.1.5 นายรัชช สมบรูณสิน 
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3.2 อนมุตักิารเสนอช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 4 ท่าน 
ดงันี ้

3.2.1 นางญาดา พฑัฒฆายน 
3.2.2 นายพงษ์พฒัน์ ปธานวนิช 
3.2.3 นายประมขุ อณุจกัร 
3.2.4 นายชยันรินทร์ สายรังษี 

3.3 นายรัชช สมบรูณสิน กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระแจ้งไม่ประสงค์ท่ีจะต่อ
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 

3.4 อนุมัติการเสนอช่ือ นายพิชญ สมบูรณสิน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน นายรัชช       
สมบูรณสิน และให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตอ่ไป 

4. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน อนมุตัิคา่ตอบแทนและโบนสั
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,650,000 บาท (สิบล้าน
หกแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) และให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

5. อนุมตัิการเสนอช่ือผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่พิจารณาเห็นควรคดัเลือก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั 

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

 เป็นผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัท โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
คนอ่ืนของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2565 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และให้น าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
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6. อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 25 ปี วิภาวดี (อาคาร 4) เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
  วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  
วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน และโบนสักรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2565 
  วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2565 
  วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 โดยให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (วนั Record 
Date) ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2565 
 ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.vibhavadi.com) ตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม 
2565 เป็นต้นไป 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 
         กรรมการผู้จดัการ 


