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ท่ี  17/2565 

       วนัท่ี 28 เมษายน 2565 

 

เร่ือง แจ้งมตกิารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) หรือ “VIBHA” ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2565 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยเม่ือเร่ิมการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุม 37 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ น

ทัง้สิน้ 61 ราย  นับจ านวนหุ้ นได้ 9,625,287,994 หุ้ น คิดเป็น 70.90% ของหุ้ นช าระแล้วของบริษัท 

จ านวน 13,575,865,582 หุ้น เสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมตกิารประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

   เห็นด้วย  จ านวน  9,625,287,994 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน   -          เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

   งดออกเสียง  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

จงึสรุปวา่ ท่ีประชมุโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ประจ าปี 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

   เห็นด้วย  จ านวน  9,629,426,780 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 

   งดออกเสียง  จ านวน       - เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 

บตัรเสีย  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

จึงสรุปว่า ท่ีประชมุโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน อนมุตังิบการเงินส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน 9,629,431,986 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9921 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน             759,900 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0079 

   งดออกเสียง  จ านวน    -         เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 

บตัรเสีย  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ     0.0000 

จึงสรุปว่า ท่ีประชมุโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 อตัราหุ้นละ 0.050 บาท ตามท่ีเสนอ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิใน

การรับเงินปันผล วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจา่ยเงินปันผลวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแตล่ะคน ประกอบด้วย 

 

จึงสรุปว่า ท่ีประชมุโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก

เสียงเลือกตัง้กรรมการบริษัท 5 คน ตามรายช่ือข้างต้นเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ ได้รับเลือกตัง้ 1 คน 

ได้แก่ นายชยันรินทร์ สายรังษี มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน  9,630,191,886 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน     - เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 

   งดออกเสียง  จ านวน           - เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0000 

จงึสรุปวา่ ท่ีประชมุโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนและโบนสักรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 

2565 ดงันี ้

1. โบนสักรรมการบริษัท 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 1,440,000 บาท (หนึง่ล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 

 3. เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

4. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

ที่ ช่ือกรรมการ เหน็ด้วย (เสียง) 

 

คิดเป็น 

% 

ไม่เหน็ด้วย 

(เสียง) 

 

คิดเป็น 

% 

งดออกเสียง 

(เสียง) 

 

คิดเป็น 

% 

บัตรเสีย 

 

คิดเป็น 

% 

1 นางญาดา พฑัฒฆายน 9,570,288,926 99.7978 19,392,817 0.2022 - - - - 

2 นายพงษ์พฒัน์ ปธานวนิช 9,610,799,069 99.7986 19,392,817 0.2014 - - - - 

3 นายประมขุ อณุจกัร 9,510,799,069 99.7965 19,392,817 0.2035 - - - - 

4 นายชยันรินทร์ สายรังษี 9,610,799,069 99.7986 19,392,817 0.2014 - - - - 

5 นายพิชญ สมบรูณสิน 9,610,799,069 99.7986 19,392,817 0.2014 - - - - 



 4/4 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน  9,627,348,986 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9705 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน          2,842,900 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0295 

   งดออกเสียง  จ านวน           - เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0000 

จึงสรุปว่า ท่ีประชมุโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน อนมุตักิารแตง่ตัง้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั โดย  

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 

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2565 และ

ก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึง่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

             (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 

        กรรมการผู้จดัการ 

ส านกังานบริษัท 

โทร. 0-2561-1111 ตอ่ 2421, 2424, 2427      


