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ที่ 10/2566 

         วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566 

เร่ือง ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566, การจา่ยเงินปันผล, การลดทนุจดทะเบยีน  

และการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 

2566 ได้มีมติที่ส าคญัซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี

บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตแล้ว 

2. อนุมตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

อตัราหุ้นละ 0.055 บาท ส าหรับหุ้นสามญัจ านวน 13,576,011,474 หุ้น คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 746,680,631.07 บาท โดยก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 26 

พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2566 

3. อนมุตัิให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระใน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 โดยกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 5 ทา่น ได้แก่ 

 1. นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

2. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / 

กรรมการบริหาร 

 3. นายช านาญ ชนะภยั  กรรมการบริษัท  

 4. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน / 

กรรมการบริหาร 
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 5. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ กรรมการบริษัท 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 5 ท่าน กลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการบริษัท และต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตามเดิมตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

4. อนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน และโบนสักรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ยของบริษัทประจ าปี 2566 ภายในวงเงินไมเ่กิน 10,770,000 บาท  

5. อนมุตัิให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีจาก 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 โดย

ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4752 หรือ 

2. นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6699 หรือ 

3. นางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8658 หรือ 

4. นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8134 หรือ 

5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9012 หรือ 

6. นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10142 หรือ 

7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่10769 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้มี

อ านาจแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ โดยก าหนดค่าสอบ

บญัชีประจ าปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอ

ข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

6. อนุมัติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 101,235,022.40 บาท 

(หนึ่งร้อยหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพนัยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยการลดหุ้นสามญัที่ยงัมิได้จ าหน่ายจ านวนไม่เกิน 

1,012,350,224 หุ้น (หนึง่พนัสบิสองล้านหุ้นสามแสนห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบสี่หุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

จากเดิมทนุจดทะเบียน 1,601,968,383.00 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพนัสามร้อยแปดสิบสามบาท) 

เป็น 1,500,733,360.60 บาท (หนึง่พนัห้าร้อยเจ็ดแสนสามหมื่นสามพนัสามร้อยหกสบิบาทหกสบิสตางค์) 

7. อนมุตัิให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 27, 28, 32, 33, 

34, 42 และ 52 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึง
จะเป็นองค์ประชมุ 

กรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่สยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

สถานท่ีประชมุคณะกรรมการ ให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใด ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 

ข้อ 27 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึง
จะเป็นองค์ประชมุ 

กรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมี เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่สยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

สถานท่ีประชมุคณะกรรมการ ให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใด หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ตามที่คณะกรรมการ
จะก าหนด 
 

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการ 
หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนันดัประชุมให้เร็วกว่านัน้
ก็ได้ 
 
 

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการ 
หรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนันดัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

เมื่อมีเหตุอนัสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ ของ
บริษัท กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปจะร่วมกันร้องขอให้ 
ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกประชุม
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
คณะกรรมการได้ ทัง้นี ้ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลที่จะเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี  ้ให้  ประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกและก าหนดวัน
ประชมุภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายไม่
ด าเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน
เรียกและก าหนดวนัประชมุคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเร่ือง
ที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง 

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการในกรณีที่
ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตัง้แต่
สองคนขึน้ไปอาจร่วมกนัเรียกประชมุคณะกรรมการได้ 

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า
การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเป็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 
45 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกว่า
การประชมุวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเป็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 
45 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
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ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนด
ระเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกัน หรือผู้
ถือหุ้ นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามที่บังคับไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
 
 
 
 
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะปผู้ หุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้
ผู้ ถือหุ้นวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนด
ระเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกัน หรือผู้
ถือหุ้ นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามที่บังคับไว้นัน้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ ถือหุ้นที่เรียกประชุมดงักลา่ว
อาจส่งหนังสื อนัดประชุม ไปยังผู้ ถื อหุ้ น โดยวิ ธีกา ร
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ ถือหุ้นนัน้ได้แจ้งความประสงค์หรือ
ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่
ก าหนดไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ในกรณี
เช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ หุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้
ผู้ ถือหุ้นวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและ เ ร่ื อ งที่ จ ะ เสนอต่อที่ ป ระชุมพ ร้อม ด้วย
รายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดั
สง่ไปให้ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั
ก่อนการประชุมและโฆษณาค าบอกกว่านัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนั ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 วนัด้วย 
 
 
 

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและ เ ร่ื อ งที่ จ ะ เสนอต่อที่ ป ระชุมพ ร้อม ด้วย
รายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดั
สง่ไปให้ผู้ ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั
ก่อนการประชุมและโฆษณาค าบอกกว่านัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนั ก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วนัด้วย โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
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สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการจะ
ก าหนด 

 

สถานที่ประชุม ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการจะ
ก าหนดในกรณีที่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดๆ เป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ
บริษัทเป็นสถานท่ีจดัการประชมุ 

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้อง
มีหุ้นนบัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 
 

ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อเวลานดัไป
แล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากการประชุมนัน้เพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอการประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือ
หุ้นนัน้ไม่ใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่และส่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวนัก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า
ต้องครบองค์ประชมุ  

ข้อ 34 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ป ร ะชุม แห่ ง เ ดี ย วกัน  ห รื อ เ ป็นการประชุ มผ่ า นสื่ อ
อิเลก็ทรอนิกส์ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะ
เป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อเวลานดัไป
แล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากการประชุมนัน้เพราะผู้ ถือ
หุ้นร้องขอการประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือ
หุ้นนัน้ไม่ใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่และส่งหนงัสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวนัก่อนประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่า
ต้องครบองค์ประชมุ 

การมอบฉนัทะตามวรรคหนึง่ อาจด าเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภยั
และเช่ือถือได้วา่การมอบฉนัทะนัน้ได้ด าเนินการโดยผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด 

ข้อ 42 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้น
แต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้ นบุริมสิทธิ และ
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีก าไรพอสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ข้อ 42 เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้น
แต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้ นบุริมสิทธิ และ
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีก าไรพอสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้
แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกลา่วการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้
แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกลา่วการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย หรือใช้วิธีการโฆษณา
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

ข้อ 52. -ไมม่ี- ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่ง
หนังสือหรือเอกสารกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด
ให้แก่กรรมการ ผู้ ถือหุ้น หรือเจ้าหนีข้องบริษัท หากบุคคล
ดงักลา่วได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้สง่หนงัสือหรือ
เอกสารโดยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิก ส์  บ ริ ษัท  ห รือ
คณะกรรมการอาจสง่หนงัสือหรือเอกสารนัน้โดยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

 

8. อนมุตัิก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ในวนัพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ 

ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีวาระการ

ประชมุ ดงันี ้

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน และโบนสักรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2566 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2566 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 101,235,022.40 บาท โดยการลดหุ้นสามญัที่ยงั

มิได้จ าหน่ายจ านวนไม่เกิน  1,012,350,224 หุ้น มลูค่าที่ตราไวหุ้นละ 0.10 บาท จากเดิมทนุจด

ทะเบียน 1,601,968,383.00  บาท เป็น 1,500,733,360.60 บาท  

 วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการ

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 27, 28, 32, 33, 34, 42 และ 52 
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 วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

โดยให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 13 

มีนาคม 2566 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2566 และเอกสารต่างๆ

ที่เก่ียวข้องในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.vibhavadi.com) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

                (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ)  

            กรรมการผู้จดัการ 

http://www.vibhavadi.com/

