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ท่ี  28/2565 

       วนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 

 

เร่ือง แจ้งมตกิารประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) หรือ “VIBHA” ได้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2565 เม่ือวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยเม่ือเร่ิมการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 ราย และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุม 50 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้ น

ทัง้สิน้ 78 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 9,968,314,617 หุ้น คดิเป็น 73.42% ของหุ้นช าระแล้วของบริษัท จ านวน 

13,575,865,582 หุ้น เสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมตกิารประชมุ ดงันี ้

 

ระเบียบวาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

   เห็นด้วย  จ านวน  9,974,164,717 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

เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 
สามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครั้งท่ี 4 
(VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์
บาท) 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

   เห็นด้วย  จ านวน  9,974,167,725 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 อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามสดัส่วน ครัง้ท่ี 4(VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า 

(ศนูย์บาท) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,072,111.80 
บาท (ห้าล้านเจ็ดหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จาก
เดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อยเก้าสิบสาม
ล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ ) เป็น 
1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสาม
หม่ืนหกพันหน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบ
ล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท (สิบสตางค์) 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน 9,974,189,393 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 อนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหม่ืนสอง
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พนัหนึง่ร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค)์ จากเดมิ ทนุจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพนัส่ีร้อย
เก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท 
(หนึง่พนัส่ีร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหม่ืนหกพนัหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยการ
ตดัหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึ่ง
พนัหนึง่ร้อยสิบแปดหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
   เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 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 อนมุตักิารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิ จ า รณาอ นุ มั ติ ก า ร เ พิ่ ม ทุ น จ ดท ะ เ บี ยนขอ งบ ริ ษั ทจ า น ว น 

113,132,213.20 บาท (หน่ึงร้อยสิบสามล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนสองพัน

สอง ร้อยสิบสามบาทยี่ สิ บสตาง ค์ )  จ าก เดิม  ทุ นจดทะ เ บียน 

1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพัน

สองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หน่ึง

พันหกร้อยหน่ึงล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หน่ึงพัน

หน่ึงร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยสามสิบสอง

หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน            -  เสียง คดิเป็นร้อยละ      0.0000 
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   งดออกเสียง  จ านวน           - เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0000 

บตัรเสีย  จ านวน   -         เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.0000 

จึงสรุปว่า ท่ีประชมุโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสาม

ล้านหนึ่ งแสนสามหม่ืนสองพันสอง ร้อยสิบสามบาทย่ีสิบสตางค์ )  จากเดิม  ทุนจดทะเบียน 

1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพนัส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพนัสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบ

สตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดพนัสามร้อยแปดสิบ

สามบาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด

ล้านสามแสนสองหม่ืนสองพนัหนึง่ร้อยสามสิบสองหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ตาม

เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
   เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 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 อนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
มตทิี่ประชุม  การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย 

เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 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 
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 จงึสรุปวา่ ท่ีประชมุโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมด ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน อนมุตักิารพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไมมี่ 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

             (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 

        กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานบริษัท 

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


