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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. 
 

 

 

 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบยีน 

โปรดน าแบบลงทะเบียนซึง่พมิพ์บาร์โค้ด 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนในวนัประชมุด้วย 

 

 

 

 

 

ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 

งดแจกของที่ระลกึ 
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แนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันการติดเชือ้ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการรองรับมาตรการของ
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทัง้ความห่วงใยต่อ
สขุภาพและความปลอดภยั ของผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งให้
ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัท จะจัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภายในห้องประชุมและจุดลงทะเบียนล่วงหน้า  รวมทัง้จะ
จดัเตรียมเจลส าหรับล้างมือ ไว้ให้บริการตามจดุตา่งๆ ในบริเวณพืน้ท่ีการประชมุ 

2. ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านจะต้องสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลา รวมทัง้จะต้อง  รักษาระยะห่างทางสงัคม 
(Social Distancing) 

3. บริษัทจะจดัเตรียมพืน้ที่การประชุมเพื่อลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชุม โดยจดัที่นัง่ให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้จ านวนที่นัง่ในห้องประชุมมีจ านวนจ ากดั (ไม่เกิน 100 ที่นัง่) หรือจ านวนที่น้อยกว่า 
ตามที่ได้รับอนญุาตจากหนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัโรคหรือการติดตามได้ในกรณีที่
มีเหตกุารณ์ที่ไมอ่าจคาดหมายได้เกิดขึน้ รวมทัง้ไมอ่นญุาตให้มีการเคลือ่นย้ายที่นัง่ในระหวา่งการประชมุ จึงขอความร่วมมอื
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและไมส่ามารถเข้ามาในห้องประชมุได้โปรดมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุแทน 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องที่ออกโดยหนว่ยงานของภาครัฐอยา่งเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกนัและลดความเสี่ยง
ของการแพร่กระจายโรค COVID-19 อนึง่ การเข้าร่วมการประชมุของทา่นไมส่ามารถใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดใดๆ ที่อาจ
เกิดขึน้จากการฝ่าฝืนบทบญัญตัิใดๆ ของกฎหมายได้ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นตกลงยินยอมที่จะรับความเสี่ยงและผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้จากการเข้าร่วมการประชุม รวมทัง้จะต้องดูแลสขุภาพและสวสัดิภาพของตวัท่านเอง ซึ่ งบริษัทมีความ
ประสงค์ที่จะพยายามมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้กับสขุภาพและสวสัดิภาพของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นในการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทจะจดัให้มีจุดตรวจคดักรองสขุภาพ ณ บริเวณทางเข้าอาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี และบริเวณทางเข้า
พืน้ท่ีการประชมุ (ห้องประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 4) เพื่อตรวจวดัอณุหภมูิร่างกายของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น ทัง้นี ้บริษัทขอสงวน
สทิธิที่จะปฏิเสธการเข้าพืน้ท่ีการประชมุส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมีอณุหภมูิร่างกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือเพิ่งเดินทาง
กลบัมาจากพืน้ที่ในกลุม่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รวมถึงผู้ที่มีการสมัผสัใกล้ชิดกบัผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัการติด
เชือ้โรค COVID-19 และ / หรือ บคุคลที่เพิ่งเดินทางไปหรือกลบัมาจากพืน้ที่ที่เป็นกลุม่เสี่ยงดงักลา่วเป็นระยะเวลาน้อย  กว่า 
14 วนั และ / หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใดที่มีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้  ไอ จาม มีน า้มูก เจ็บคอ หรือหายใจ
เหนื่อยหอบ โดยบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจคดักรอง
สขุภาพอย่างเคร่งครัด ส าหรับผู้ ถือหุ้นรายใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ขอให้ผู้ ถือหุ้น
โปรดใช้สทิธิโดยด าเนินการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่ทา่นปกปิดข้อมลูด้านสขุภาพหรือประวตัิการ
เดินทางของทา่น ถือเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 

6. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบไุว้
ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยท่านสามารถสง่แบบฟอร์มการมอบฉนัทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารที่
เก่ียวข้องมายงัเลขานกุารบริษัท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต
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จตจุกัร กรุงเทพทหานคร 10110 โดยกรุณาสง่เอกสารดงักลา่วลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2564  

7. เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ เข้าร่วมประชุม บริษัทของดการจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการ
สอบถามค าถามใดๆ ในท่ีประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอให้ท่านเขียนค าถามและสง่ให้กบั
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องประชุม ทัง้นี ้การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนีจ้ะด าเนินการด้วยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชมุ 

8. บริษัท จดัให้มีช่องทางส าหรับการสง่ค าถามและข้อมลูล่วงหน้า โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกับ
วาระการประชมุ และแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชมุได้ โดยการสง่ค าถาม ช่ือ-สกุล เบอร์โทรศพัท์ และอีเมล์ (หากมี) 
โดยสง่มาที่ info@vibhavadi.com หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ทา่นสามารถสง่มาพร้อม
กบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามที่ระบไุว้ข้างต้นได้ 

9. บริษัท ของดการแจกอาหาร / ของวา่ง ชา และกาแฟ ส าหรับการประชมุในครัง้นี ้รวมทัง้ไม่อนญุาตให้น าอาหาร
และเคร่ืองดื่มจากภายนอกเข้ามารับประทานในบริเวณพืน้ที่การประชุม อนึ่ง แนวทางปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางปฏิบตัิ กฎ และ / หรือ ระเบียบที่ออกโดยกรุงเทพมหานคร และ / หรือ กระทรวงสาธารณสขุ 
และ / หรือหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

10. บริษัท ของดแจกรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบเลม่ในวนัประชมุ เพื่อลดการสมัผสัสิง่ของร่วมกบัผู้อื่น และ
เพื่อความปลอดภยั สขุอนามยัของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น รวมถึงลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ ถือหุ้นในการ
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วข้างต้น และขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
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ที ่ 15/2564 

       วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

  2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

  3. ข้อบงัคบัเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  4. เง่ือนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และเอกสารหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 

   5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก, ข (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข) 

  6. ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 

      ที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ 

  7. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้ 

     แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

8. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 

9. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

10. แผนท่ีของบริษัทฯ ซึง่ใช้เป็นสถานท่ีประชุม 

11. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

 จากมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ช่ือยอ่ (VIBHA) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่

25 กมุภาพนัธ์ 2564 ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัพธุที ่28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  ณ 

ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

10900 ตามก าหนดเวลาดงันี ้

 เวลา 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 เวลา 13.00 น. เร่ิมประชมุเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

ข้อมูลประกอบ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2563 บริษัทได้จดัท า

รายงานการประชุมดงักล่าวและได้ด าเนินการจัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักลา่วทางเว็ปไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด

ปรากฎตามส าเนารายงานการประชมุที่จดัสง่ลว่งหน้าให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวมีการบนัทึกรายงานไว้ครบถ้วนและ

ถกูต้องแล้ว 

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ข้อมูลประกอบ บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 

ไว้ในรายงาน ประจ าปี 2563 ที่ได้จดัสง่ลว่งหน้าให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR code) พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุใน

ครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั  ที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 เพื่อให้

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 

2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ 

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้

รายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและ

รับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎ ใน

รายงานประจ าปี 2563 ในหวัข้อ “งบการเงิน” ที่จดัสง่ลว่งหน้าให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งที่สง่

มาด้วยล าดบัท่ี 2) ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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รายการ งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิบริษัท (บาท) 

สนิทรัพย์รวม 21,175,018,564.00 10,692,105,179.00 

หนีส้นิรวม 10,440,998,189.00 4,748,744,110.00 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,734,020,375.00 5,943,361,069.00 

รายได้รวม 6,338,250,035.00 2,722,438,572.00 

ก าไรสทุธิ 449,799,642.00 554,502,176.00 

ก าไรตอ่หุ้น ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.0335 0.0413 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิรายงานและงบการเงิน

ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก 

เสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายของบริษัท 

   และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 115 ซึง่ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลที่

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราว

ตอ่ไป และมาตรา 116 ซึง่ก าหนดวา่ บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ

ก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของทนุจด

ทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของก าไรสทุธิของงบการเงินของบริษัทในแตล่ะปี หลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายก าหนดและบริษัทได้ก าหนด

ไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะน าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของ

บริษัท เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาที่บริษัทผกูพนัอยู ่ตลอดจนแผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความ

จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจ าปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 

449,799,642.00 บาท และก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 554,502,176.00 บาท ดงันัน้ บริษัทจึงจดัสรรเงิน

ก าไรสทุธิ ประจ าปีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 12,329.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพนัสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อเป็นทนุส ารอง

ตามกฎหมาย จึงท าให้ทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัทเพิ่มจ านวนเงินเป็น 149,390,828.00 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และขอเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น จ านวน 

13,575,865,582 หุ้น (หนึง่หมื่นสามพนัห้าร้อยเจ็ดสบิห้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพนัห้าร้อยแปดสบิสองหุ้น) ในอตัราหุ้นละ 
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0.040 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 543,034,623.28 บาท (ห้าร้อยสี่สิบสามล้านสามหมื่นสี่พนัหกร้อยยี่สิบ

สามบาทยี่สิบแปดสตางค์)  ซึ่งคิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 97.93 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 กบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 

1. ก าไรสทุธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ 554,502,176.00 713,656,501.00 

2. หกั เงินส ารองตามกฎหมาย 12,329.00 2,929,406.00 

3. ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 554,490,387.00 710,727,095.00 

4. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 0.040 0.045 

5. จ านวนเงินจ่ายปันผล 543,034,623.28 596,907,777.51 

6. อตัราร้อยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 97.93% 83.64% 

7. มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (พาร์) 0.10 0.10 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็น

ทนุส ารองตามกฎหมายตามจ านวนที่เสนอ และจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.040 บาท โดยให้ก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 

พฤษภาคม 2564 

 ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แตก่ารให้สิทธิดงักลา่วยงัไม่มีความ

แนน่อน เนื่องจากต้องรออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

การลงมติ วาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก 

เสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมถึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้การประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1 

ใน 3 เป็นอตัรา โดยกรรมการที่พ้นต าแหน่งอาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 15 

คน ดงันัน้กรรมการท่ีออกตามวาระ 5 คนในปีนี ้ได้แก่ 

1. นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายช านาญ  ชนะภยั  กรรมการบริษัท  
3. นางสาวฤกขจี  กาญจนพิทกัษ์ กรรมการบริษัท 
4. นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากลุ กรรมการผู้จดัการ 
5. นางบวรพรรณ  รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานกุาร 
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี วนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 แตไ่มม่ีผู้ใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามายงับริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยี จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

และคณุสมบตัิตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้ด าเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการสรรหาที่

มีสว่นได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อการด า เนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทโดยใช้การวิเคราะห์ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควร

เสนอตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. นายนิคม  ไวยรัชพานิช เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

2. นายช านาญ  ชนะภยั  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่  

3. นางสาวฤกขจี  กาญจนพิทกัษ์ เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

4. นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากลุ เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

5. นางบวรพรรณ  รัฐประเสริฐ เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ 

และจากการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม และไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีจะ

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยัทศัน์และทศันคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและ

พร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 5 ราย คือ  

1. นายนิคม  ไวยรัชพานิช 

2. นายช านาญ  ชนะภยั  

3. นางสาวฤกขจี  กาญจนพิทกัษ์ 

4. นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากลุ 

5. นางบวรพรรณ  รัฐประเสริฐ  

ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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ส าหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการด ารง

ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ

นัน้ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 

หมายเหต ุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุ้นตอ่เสียงหนึ่ง 

 (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ข้อมูลประกอบ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 

ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 24 ทีก่ าหนดไว้วา่บ าเหน็จกรรมการและการจ่ายคา่ตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผล

ประกอบการผลการปฏิบตัิงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัท 

สภาพคลอ่งทางธุรกิจ และผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ น โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัท หรือใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทัง้คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุในรูปของเงินประจ าต าแหน่ง เบีย้ประชุม และโบนสัเป็นเงินรวม 9,930,000.00 บาท (เก้าล้าน

เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึง่น้อยกวา่ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) หมายเหตุ 
1. โบนสักรรมการบริษัท 5,250,000.00 5,700,000.00 ลดลง 7.90% 
2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท  1,320,000.00 1,320,000.00 เทา่เดิม 
3. เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
(ขออนมุตังิบประมาณส าหรับการประชมุ 8 ครัง้ 
เบีย้ประชมุ 20,000 / คน / ครัง้) 

2,400,000.00 2,400,000.00 เทา่เดิม 

4. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000.00 960,000.00 เทา่เดิม 
5. ผลประโยชน์อื่นใด ไมม่ี ไมม่ี - 

รวม 9,930,000.00 10,380,000.00 ลดลง 4.34% 
% ตอ่รายได้รวม (งบการเงินรวม) 0.157% 0.151%  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โบนสักรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เบีย้

ประชมุกรรมการบริษัท คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 เป็นเงิน 9,930,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสาม

หมื่นบาทถ้วน) ส าหรับการจ่ายคา่เบีย้ประชมุจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของของผู้ 

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 120 ซึ่งก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ

บริษัททกุปี และมาตรา 121 ซึง่ก าหนดวา่ ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ 

ของบริษัท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่

ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบญัชี ไม่

วา่จะติดตอ่กนัหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา

อยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีประจ าปี 

2564 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ 
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจ าปี 2564 ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 1 

2. นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ ์ 6699 1 

3. นางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ 8658 - 

4. นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล 8134 1 

5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒัน์ 9012 - 

6. นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ 10142 - 

7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 10769 - 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นคนใดคนหนึง่ หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบ แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท 

สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัชีแต่

ละทา่นปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงินจ านวน 1,430,000.00 บาท (หนึง่ล้านสีแ่สน

สามหมื่นบาทถ้วน) เทา่กบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงนิ ปี 2564 ปี 2563 หมายเหต ุ

1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส) 600,000.00 600,000.00 เทา่เดิม 

2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจ าปี 750,000.00 750,000.00 เทา่เดิม 

3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในสว่นของบริษัทร่วม 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

รวม 1,430,000.00 1,430,000.00 เท่าเดิม 

 ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด และผู้ สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 5 ท่าน เป็นผู้ สอบบัญชีที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี สว่นได้เสียกบั

บริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี

ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ให้บริการ ประจ าปี 2563 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดย  

นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัดิ์   ทะเบียนเลขที่   4752  

หรือ นายธนะวฒุิ   พิบลูย์สวสัดิ์   ทะเบียนเลขที่   6699 

หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ   ทะเบียนเลขที่   8658  
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หรือ นายสวุฒัน์   มณีกนกสกุล   ทะเบียนเลขที่   8134  

หรือ นางสาวพจนรัตน์  ศิริพิพฒัน์   ทะเบียนเลขที่   9012 

หรือ นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์   ทะเบียนเลขที่   10142 

หรือ นางสาวเตชินี   พรเพ็ญพบ   ทะเบียนเลขที่   10769 

คนใดคนหนึง่ เป็นผู้สอบบญัชี ส าหรับปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ข้อมูลประกอบ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตร 105 ก าหนดให้ “ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน

หนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้” นอกจากนี ้วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือให้ความเห็นตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการ

บริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่

ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้า

มี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นีจ้ากการท่ีบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมได้ตัง้แต่วนัที่ 7 ตลุาคม 2563 

ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยประกาศผา่นเว็บไซต์ของบริษัท นัน้ ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม 

อนึง่ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัที่ 

19 มีนาคม 2564 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดงักล่าว โดยทางบริษัทได้เผยแพร่

หนงัสือเชิญ ประชุมและเอกสารต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการประชุมในครัง้นีใ้นเว็บไซต์ของบริษัท (https://vibhavadi.com/ir) 

ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2564 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระตา่งๆ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาถือบตัรประชาชนประจ าตวัมาแสดง สว่นผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่สามารถเข้า

ประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้

โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบ

มา (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5)  

 

 

 

https://vibhavadi.com/ir
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             หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทขอเสนอรายช่ือ กรมการอิสระในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ดงันี ้

1. นายศิโรตม์  สวสัดิ์พาณิชย์ 
2. นายนิคม  ไวยรัชพานิช 
3. นายชยันรินทร์  สายรังษี  
4. พลเอกบญุเลศิ  จนัทราภาส  
5. นายประเสริฐ  ศรีอฬุารพงศ์ 

 (โปรดดรูายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 

 บริษัทใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดทราบและปฏิบตัิตามเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น การ

มอบฉันทะ และการออกเสียงดังที่ก าหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

ลงทะเบียน โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุมาแสดงเพื่อยืนยนัตนในการเข้าร่วมประชุม

ด้วย 

            บริษัทได้จดัท ารายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

             อนึ่ง สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ ถือหุ้ นและผู้ ที่

เก่ียวข้องกับการประชุม บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในที่

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว โดยเคร่งครัดเพื่อ

สขุภาพท่ีดีของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

               (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 

                       กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานบริษัท 

โทร 0-2561-1111 ตอ่ 2421, 2424, 2427 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. 

ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวด ี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

________________________________ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 103 ราย รวมจ านวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเร่ิมประชุมรวมได้ 8,733,157,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8380 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 และได้
มอบหมายกรรมการและเลขานกุารแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 
    ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 3. นายสม วรรณประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

4. นางเรวดี ต.สวุรรณ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายชยันรินทร์ สายรังษี  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส กรรมการอิสระ 
7. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์  กรรมการ/กรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 
8. นายแพทย์รัชช สมบรูณสนิ กรรมการ 
9. ทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั กรรมการ 
10. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช กรรมการ 
11. นางญาดา พฑัฒฆายน  กรรมการ/กรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 
12. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 
13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 
    กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

 14. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานกุาร/กรรมการบริหารและก ากบัดแูลกิจการ 
     กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 
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ประธานฯ แนะน าผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มาร่วมประชมุในครัง้นี ้ได้แก่ 
1. นายแพทย์พร้อมพงษ์  พีระบลู  รองประธานกรรมการบริหาร 
2. นายแพทย์ชยัสทิธ์ิ  คปุต์วิวฒัน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร /   

กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 
3. นายแพทย์วีระยทุธ  เชาว์ปรีชา กรรมการบริหาร / รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 4. นางศศิธร   นรไกร  กรรมการบริหาร / เลขานกุารบริษัท  
 5. นายยงยทุธ   โดมสริุยา  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

แนะน า นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง และ นายณฐัพล กลิน่ชยั ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดยมี
นายองอาจ ทองพิทกัษ์สกลุ อาสาพิทกัษ์สทิธิ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุด้วย 
 ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงรายละเอียดของการออก
คะแนนเสยีงเพิ่มเติมดงันี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือได้รับมอบฉนัทะมา 
 2. ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่
ระเบียบวาระได้ การออกเสยีงที่ไมต่รงตามหลกัเกณฑ์ จะถือวา่การออกเสียงเสยีไปและจะนบัเป็นการงดออกเสยีง 
 3. ในแต่ละระเบียบวาระที่ต้องมีการขออนมุตัิ ผู้ ถือหุ้นในห้องประชุมที่ยงัไม่ได้ออกเสียงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ได้ 
 4. หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อ
น ามาบนัทกึตอ่ไป 
 5. การนบัคะแนนจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระเทา่นัน้ โดยน าคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม และ
ถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ 
 6. ในทกุระเบียบวาระถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือเพื่อ
เจ้าหน้าที่จะน ากระดาษค าถามไปให้ โดยให้ผู้ ถือหุ้นเขียนช่ือ นามสกลุ ในกระดาษค าถามด้วย 
 เมื่อแจ้งวิธีการออกเสยีงแล้ว กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานวา่ บริษัทได้เผยแพร่ให้
ผู้ ถือหุ้นรับทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองที่เห็นว่าส าคญั สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวนันี ้รวมถึงการเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิและ
สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 4 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563  
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในเร่ืองดงักลา่ว และขออาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมในการนบัคะแนนเสยีง 
 ผู้ ถือหุ้น 2 ทา่น คือ นางสาวพิชยากร กาศสกลุ และนางนงนภสั เสมรสตุ อาสาสมคัรร่วมในการนบัคะแนนเสยีง 
 ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
 

 ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งวา่ บริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยรายงานมีทัง้หมด 13 หน้า รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
นายองอาจ ทองพิทกัษ์สกลุ อาสาพิทกัษ์สทิธิ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอว่า ในการสรุป

มติที่ประชมุขอให้ใช้ข้อความให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 โดยสรุปวา่ กรณีวาระใดให้ถือคะแนนเสยีงข้างมาก 
ขอให้เขียนมติที่ประชมุวา่ ท่ีประชมุโดยเสยีงข้างมากของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  

ประธาน แจ้งวา่ บริษัทฯ จะรับข้อเสนอดงักลา่วไปด าเนินการตอ่ไป 
เมื่อผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 8,735,194,067 เสยีง 
กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  8,735,194,067 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              -     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมี

มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
 
 ประธานฯ กลา่วเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นรับทราบรายการสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยมอบหมาย
กรรมการผู้จดัการ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่ส าคญัดงันี ้

1. โครงสร้างการถือหุ้นในปี 2562 
ประกอบด้วย  
บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 6 บริษัท  
บริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจอื่น 2 บริษัท  
บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 4 บริษัท  
และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจอื่น 1 บริษัท ตามรายละเอียด ดงันี ้
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2. สรุปผลการด าเนินงาน 
2.1 บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562  6,873 ล้านบาท สงูขึน้จากปี 2561  218 ล้านบาท คิดเป็น 3.27% ทัง้นี ้

อตัราการเติบโตของรายได้ในปี 2562 ต ่ากวา่ปี 2561 สาเหตมุาจากการถกูเรียกคืนเงินประกนัสงัคมของโรงพยาบาลลานนา 
และผลประกอบการท่ีลดลงของบริษัท ปร๊ินส์ตัน้ พาร์ค สวีท จ ากดั โดยมีโครงสร้างของรายได้รวม ตามรายละเอียดดงันี ้
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2.2 EBITDA รวมของบริษัทในปี 2562  1,814 ล้านบาท สงูกว่าปี 2561  11.1%  และก าไรสทุธิ 809 ล้าน
บาท สงูกวา่ปี 2561  11.74% 

 

 
 
2.3 อตัราการเพิ่มและลดของรายได้ของบริษัทยอ่ย / และอตัราการ เพิ่ม-ลด ตามประเภทคนไข้ 
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3. ตวัเลขผลประกอบการท่ีส าคญั 
3.1 อตัราการเติบโตของผู้ ป่วยเปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพิ่มขึน้ 1.66% 

 
 
3.2 อตัราผู้ ป่วยประกนัสงัคมลงทะเบียน เทียบกบัโควต้าของกลุม่ CMR และ วิภาราม 
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3.3 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ , ก าไรตอ่หุ้น / เงินปันผลตอ่หุ้น 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.87 เท่า ในปี 2562 เป็น 1.19 เท่าในปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้มี

การเข้าไปลงทนุในกิจการต่างๆ ซึ่งจะสรุปให้ทราบต่อไป ส าหรับอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 คือ 0.045 บาท ต่อหุ้น 
คิดเป็น 83.64 % ของก าไรสทุธิ 

 
 

3.4 การขยายกิจการและการลงทนุในปี 2562 ประกอบด้วย 
3.4.1 การลงทนุในหุ้น บริษัท รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,646 ล้านบาท 
3.4.2 การลงทนุในหุ้น บริษัท ไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 158 ล้านบาท 
3.4.3 การลงทนุในหุ้น บริษัท ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 97 ล้านบาท 
3.4.4 การเพิ่มทนุ ใน บริษัท สนิแพทย์ จ ากดั จ านวน 72 ล้านบาท  
3.4.5 การเปิดโครงการวิพลาซ่า ศูนย์การค้าขนาดเล็ก จ านวนเงินลงทนุก่อสร้าง 270 ล้านบาท โดยมี
อตัราคา่ตอบแทนจากการลงทนุในปี 2562  13.3% ไมร่วมมลูคา่ที่ดิน 

3.5 การขยายงานของบริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม ในปี 2560 – 2563  
3.5.1 โครงการโรงพยาบาลลานนา 3 ของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) เงิน

ลงทนุ 900 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จ 60% จะเปิดให้บริการใน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 
3.5.2 โครงการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในเครือวิภารามในปี 2562 ประกอบด้วย โรงพยาบาลวิภาราม  

นวมินทร์ โรงพยาบาลศนูย์มะเร็งอมตะนคร คลนิิกประกนัสงัคมออ่นนชุ 
3.5.3 การก่อสร้างโรงพยาบาลรามค าแหงเชียงใหม ่เงินลงทนุ 160 ล้านบาท โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 

2566 
 
 
 
 



 

 22/73 

3.6 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ในปี 2562 บริษัทยงัคงมีการด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการท างานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มาใช้บ ริการ ท าให้โรงพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ Best 
Performance Award จาก บริษัท กรุงไทย แอกซา่ ประกนัชีวิต ได้รับรางวลัการใสใ่จเป็นเลศิ และรางวลัด้านความเร็วในการ
ประสานงานจากบริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต และได้รับรางวลั Best Medical Utilization จากบริษัท เอ.ไอ.เอ จ ากดั 
 ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ โดย กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ได้
ตอบค าถามดงักลา่วข้างต้น โดยสรุป ดงันี ้
 1. กรณีผลกระทบของโควิด 19 ตอ่ธุรกิจโรงพยาบาล 
 ธุรกิจโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักลา่วพอสมควร โดยจ านวนคนไข้นอกเดือนมีนาคม 
2563 ต ่ากว่าเดือนมีนาคม 2562 20.42% และเดือนเมษายน 2563 ต ่ากว่าเดือนเมษายน 2562 71.60% จ านวนคนไข้ใน
เดือนมีนาคม 2563 ต ่ากว่าเดือนมีนาคม 2562 32.20% และเดือนเมษายน 2563 ต ่ากว่าเดือนเมษายน 2562 64.07% 
อยา่งไรก็ตาม จากการที่ยอดจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด 19 ลดลงอย่างต่อเนื่องท าให้จ านวนคนไข้ของโรงพยาบาลในช่วงปลาย
เดือนเมษายน 2563 มีแนวโน้มสงูขึน้ 
 ผลกระทบต่อธุรกิจสนามกอล์ฟ ก่อนเกิดเหตุการโควิด 19 ผลประกอบการมีผลก าไรแต่ในช่วงนีต้้องหยุดการ
ให้บริการตามนโยบายรัฐ สว่นธุรกิจของบริษัท บิวตีด้ีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด เนื่องจากผลประกอบการปี 2563 เติบโตกว่าปี 
2562 เป็นอย่างมาก ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แม้บริษัทต้องหยดุให้บริการลกูค้า บริษัทก็ได้มีการปรับกลยทุธ์จากการ
ให้บริการด้านความงามเป็นการขายผลติภณัฑ์ตา่งๆ แทน ท าให้ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์โควิดคอ่นข้างน้อย 
 ผลกระทบที่มีตอ่ธุรกิจศนูย์การค้าวิพลาซา่ จากเดิมซึง่ได้รับผลตอบรับคอ่นข้างดี โดยมีผู้ เช่าพืน้ท่ีกวา่ 90% แตเ่มื่อ
เกิดสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ร้านค้าบางร้านไม่สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ และจ านวนผู้ ใช้บริการลดลง ส่งผลต่อ
รายรับคา่เช่าที่ต้องมีการปรับลดเพื่อช่วยเหลอืคูค้่าของบริษัท 

ส าหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัท ปร๊ินส์ตัน้ พาร์ค สวีท จ ากดั ประธานกรรมการบริหาร (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ) 
ชีแ้จงว่า บริษัทได้ด าเนินการธุรกิจมากว่า 10 ปี และประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากได้รับผลกระทบทัง้
สถานการณ์การเมือง ภยัธรรมชาติ (น า้ท่วม) และสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจท่องเที่ยว และภาระค่าเช่าอาคารที่มีจ านวน
ห้อง 270 ห้อง ในขณะที่มีรายรับเข้ามาเพียง 50% บริษัท มิได้นิ่งนอนใจ โดยในเบือ้งต้นบริษัทได้มีการเจรจาขอลดค่าเช่า
อาคาร ขอขยายเวลาเช่าจากเดิมคงเหลือ 13 ปี ออกไปเป็น 30 ปี รวมทัง้ขอปลอดค่าเช่าในช่วงที่ต้องปิดโรงแรมจาก
สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งได้รับการตอบรับจากการเคหะแห่งชาติด้วยดี และจากสถานการณ์โควิด 19 โรงแรมได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยได้มีความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในโครงการ “Hospitel” หอผู้ ป่วยเฉพาะกิจโควิด19 ภายใต้
มาตรฐานและการก ากับของโรงพยาบาลราชวิถี โดยเร่ิมด าเนินการตัง้แต่วนัที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนัน้ 
บริษัทฯ ยงัได้มีการใช้โรงพยาบาลในเครือที่ยงัไมม่ีผลก าไร ได้แก่ โรงพยาบาลวิภารามชยัปราการ ปรับเป็นโรงพยาบาลที่รับ
รักษาผู้ ป่วยโควิด 19 จากการสง่ตอ่ของโรงพยาบาลในเครือ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ใช้บริการ วา่โรงพยาบาลมีการ
คดักรองและแยกผู้ ป่วยโควิดออกจากคนไข้อื่นๆ ท าให้เกิดความรู้สกึมัน่ใจในการใช้บริการ 
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 2. แผนงานส าหรับธุรกิจที่ขาดทนุ 
 กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงวา่ ส าหรับธุรกิจที่ขาดทนุ บริษัทมีการปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อ
หาทางลดการขาดทนุอยูต่ลอดเวลา อาทิ บริษัท ปร๊ินส์ตัน้ พาร์ค สวีท จ ากดั ที่ได้มีการชีแ้จงข้างต้นไปแล้ว สว่นบริษัท ทิพย
บดินทร์ จ ากดั ที่ยงัประสบผลขาดทนุอยู่นัน้ บริษัทฯ ได้มีการปรับระบบบริหารงาน และเพิ่มการผลิตสินค้า รวมถึงการหาผู้
ร่วมลงทนุเพิ่ม เป็นต้น 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดมีค าถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร กลา่วสรุป ดงันี  ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบการเงิน
ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบและพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยมีตวัเลขที่ส าคญัสรุป ได้ดงันี ้

รายการ งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิบริษัท (บาท) 

สนิทรัพย์รวม 19,629,854,686.- 10,160,072,396.- 

หนีส้นิรวม 9,258,187,315.- 4,732,786,876.- 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,371,67,371.- 5,427,285,520.- 

รายได้รวม 6,872,661,356.- 2,907,183,585.- 

ก าไรสทุธิ 809,045,597.- 713,656,501.- 

ก าไรตอ่หุ้น ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.0612 0.0540 

  
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 

 นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีได้รับจากการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (VIBHA-W2) ไปใช้
ในการด าเนินการอะไรบ้าง 
 กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงวา่ เนื่องจากบริษัทมีอตัราหนีต้อ่ทนุสงูขึน้กวา่ปีที่ผา่นมามาก 
ดงันัน้สว่นหนึง่จะเป็นการน าไปคืนหนีท้ี่เพิ่มขึน้ 
 กระแสเงินสดจากการลงทนุ และกิจกรรมการจดัหาเงิน ตามงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงมาก บริษัทฯ มีแผนจะ
ด าเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

กรรมการผู้ จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า บริษัทมีการลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยได้มีการ
ปรับเปลีย่นในสว่นของหนีส้นิระยะสัน้ เป็นระยะยาวเพื่อป้องกนัการไมต่อ่สญัญาตัว๋สญัญาใช้เงินระยะสัน้ที่ทางบริษัทใช้อยู่
ประมาณ80% ของเงินกู้  
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 เมื่อผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
และใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 8,752,248,150 เสยีง 

กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  8,752,248,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

งบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายของบริษัท 
   และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

 
 ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัท  ซึง่ก าหนดไว้วา่ บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิของงบการเงินในแต่ละปี หลงั
หกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายก าหนดและบริษัทได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะน า
ปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคลอ่งของบริษัท เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาที่บริษัทผกูพนั
อยู ่ตลอดจนแผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิของงบการเงินของบริษัทหลงัหกัภาษีเงินได้ 713,656,501 
บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพนัห้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นวา่ บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.045 บาท 
 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

1. ก าไรสทุธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ 713,656,501.00 652,897,038.00 

2. หกั เงินส ารองตามกฎหมาย 2,929,406.86 14,479,754.00 

3. ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 710,727,095.00 638,417,284.00 

4. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 0.045 0.040 

5. จ านวนเงินจ่ายปันผล 596,907,777.51 527,974,730.00 

6. อตัราร้อยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 83.64% 80.87% 

7. มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (พาร์) 0.10 0.10 

 
บริษัท ได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจากก าไรสทุธิในปี 2562 จ านวน 2,929,406.86 บาท (สองล้านเก้าแสน

สองหมื่นเก้าพนัสีร้่อยหกบาทแปดสบิหกสตางค์)  
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บริษัท ก าหนดรายช่ือ ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฎวา่ผู้ ถือไมม่ีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
ทัง้สิน้ 8,752,248,150 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,752,248,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 %  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              -    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   -   % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   -   % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2562 อัตราหุ้นละ 0.045 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 
11 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  

ประธาน มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 มีกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย 

1. นายสม วรรณประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นางเรวดี ต.สวุรรณ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส กรรมการอิสระ 

4. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

5. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้นายสม วรรณประภา และ นางเรวดี ต.สวุรรณ ได้แจ้งความประสงค์ไมข่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีก 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางก ากับกิจการที่ดี ที่กรรมการตรวจสอบควรอยู่ในวาระไม่เกิน 3 วาระ โดยทัง้ 2 ท่านได้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบมาแล้ว 5 วาระ 

 บริษัท ได้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทระหว่าง
วนัท่ี 4 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563 แตไ่มม่ีผู้ใดเสนอรายช่ือกรรมการเข้ามายงับริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ได้พิจารณาช่ือบคุคลทัง้หมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัทน์ ให้เสนอช่ือ
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บคุคลดงัต่อไปนีเ้ข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้แก่ 

  1. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

  2. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

  3. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

  4. นายศิโรตน์ สวสัดิ์พาณิชย์  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  5. นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ เสนอให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ ซึง่เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ และจากการพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิของ

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการ

อิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเ นินธุรกิจของบริษัท มี

จรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยัทศัน์และทศันคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง

เต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง 

 ส าหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการด ารง

ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ

นัน้ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลและ

กรรมการและเลขานกุารได้แถลงผลการนบัคะแนนเสียงของกรรมการแตล่ะทา่นดงันี ้
 1. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 8,745,988,150 เสยีง 

เห็นด้วย  จ านวน  8,694,143,380 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4072 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    51,844,770   เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.5928 %  
งดออกเสยีง จ านวน             -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
 
2. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 6,768,748,150 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  6,721,343,680 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.2997 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     47,404,470  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.7003  %     
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งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
3. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 8,747,748,150 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  8,700,343,680 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4581 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    47,404,470 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.5419 % 
งดออกเสยีง จ านวน            - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
4. นายศิโรตม์ สวสัดิ์พาณิชย์ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 8,752,248,150 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  8,704,843,680 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4584 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     47,404,470 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.5416 % 
งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
5. นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 8,752,248,150 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  8,704,843,680 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4584 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     47,404,470 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.5416 % 
งดออกเสยีง จ านวน           - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้ 

กรรมการที่ ครบก าหนดตามวาระ และกรรมการที่ เสนอชื่ อเข้าใหม่ตามรายนาม 
ดังต่อไปนี ้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 
1. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส กรรมการอิสระ 

   2. นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

   3. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ 

   4. นายศิโรตน์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้กรรมการที่ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล าดับที่  1, 4 และ ล าดับที่  5 มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ 
 ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น กลา่วขอบคณุ นายสม วรรณประภา และ นางเรวดี ต.สวุรรณ    
ที่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาของกา รด ารง
ต าแหนง่ 

ประธานฯ กลา่วแนะน า นายศิโรตน์ สวสัดิ์พาณิชย์ และ นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ ตอ่ที่ประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยค านึงถึงผลประกอบการ 
ความสอดคล้องกบัสภาวะของอตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนัและความรับผิดชอบท่ีได้รับ เสนอการให้คา่ตอบแทนดงันี  ้

รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) หมายเหตุ 
1. โบนสักรรมการบริษัท 5,700,000.00 5,400,000.00 เพิ่มขึน้ 5.56% 
2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท  1,320,000.00 1,200,000.00 เพิ่มขึน้ 10% 
3. คา่ตอบแทนรองประธานกรรมการบริษัท - 600,000.00 - 
4. เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
(ขออนมุตังิบประมาณส าหรับการประชมุ 8 ครัง้ 
เบีย้ประชมุ 20,000 / คน / ครัง้) 

2,400,000.00 1,800,000.00 เพิ่มขึน้ 33.33% 

5. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 960,000.00 1,080,000.00 ลดลง 11.11% 
รวม 10,380,000.00 10,080,000.00 เพิ่มขึน้ 2.98% 

% ตอ่รายได้รวม (งบการเงินรวม) 0.15% 0.15% เทา่เดิม 
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลั่นกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสภาวะ
อตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนัและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน
วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 8,752,248,150 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,752,248,150 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 เป็นเงนิ  
   5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

   2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 1,320,000 บาท 
      (หน่ึงล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 



 

 29/73 

   3. เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 2,400,000 บาท 
   (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 10,380,000 บาท (สิบล้านสามแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสม วรรณประภา) ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่ง

ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และ

มาตรา 121 ซึ่งก าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่ผู้สอบบญัชีราย

ใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนั

หรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 

รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ 

และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นแตง่ตัง้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง 7517 3 

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 0 

3. นายสวุฒัน์ มณีกนกกลุ 8134 0 

4. นางสาววนันิสา งามบวัทอง 6838 0 

5. นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั 9169 0 

 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นคนใดคนหนึง่ หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบ แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท 

สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัชีแต่

ละท่านปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม (สิ่งที่สง่มาด้วย 8) และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,430,000บาท 
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(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็น เพิ่มขึน้ 

5.15% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 หมายเหตุ 

1. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจ าปี 750,000.00 710,000.00 เพิ่มขึน้ 5.63% 

2. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส) 600,000.00 570,000.00 เพิ่มขึน้ 5.26% 

3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในสว่นของบริษัทร่วม 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

รวม 1,430,000.00 1,360,000.00 เพิ่มขึน้ 5.15% 

 ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด และผู้ สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 5 ท่าน เป็นผู้ สอบบัญชีที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี สว่นได้เสียกบั

บริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี

ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ให้บริการ ประจ าปี 2562 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,248,150 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,750,965,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9853 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         1,282,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0147 % 
งดออกเสยีง จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การแต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่  4752 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8134 
หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6838 หรือ นางสาวธัญ
พร ตั ้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9169 คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชี
เป็นเงนิ 1,430,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 924 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสี่บาท
ถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายออกเป็น จ านวน 9,240 หุ้น (เก้าพัน
สองร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,493,784,993.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
เก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,784,069.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสาม
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) 
 

ประธานมอบหมายให้กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี ้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา136 และ

มาตรา 139 บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ท าการลดทนุในสว่นของหุ้นที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย หรือ 
จ าหน่ายไม่ครบ ออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยังจ าหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่จะซือ้หุ้น ทัง้นี ้ปัจจุบนั บริษัทมีหุ้นเพิ่มทนุที่ยงัจ าหน่ายไม่ครบซึ่ง เป็นหุ้นที่ไม่ได้ออกเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใดๆ เป็นจ านวน 9,240 หุ้น โดยเป็นเศษ
หุ้นท่ีเหลอืจากการออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัในครัง้ก่อน และ มีหุ้นเพิ่มทนุที่
ยังจ าหน่ายไม่ครบ แต่ เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ได้ลดทุนในครัง้นี ้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. จ านวน 361,599,618 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ครัง้ที่ 2 (VIBHA-W2) 

2. จ านวน 1,011,623,800 หุ้น ซึง่เป็น หุ้นท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ครัง้ที่ 3 (VIBHA-W3) 

3. จ านวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งเป็น หุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีออกและเสนอขายให้กบั กรรมการ และ พนกังานของบริษัท (ESOP-W2) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,752,301,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 924 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายออกเป็น จ านวน 9,240 หุ้น (เก้าพันสองร้อยสี่
สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,493,784,993.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
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เก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,784,069.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสาม
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) 

 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
 
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 
 กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจะทะเบียนของ
บริษัท ตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,493,784,069.60 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยเก้าสบิสามล้านเจ็ดแสน 

แปดหมื่นสีพ่นัหกสบิเก้าบาทหกสบิสตางค์) 
  แบง่ออกเป็น  14,937,840,696  หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัเก้าร้อยสามสบิเจ็ดล้าน 

แปดแสนสีห่มื่นหกร้อยเก้าสบิหกหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ   0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น : 
  หุ้นสามญั  14,937,840,696 หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัเก้าร้อยสามสบิเจ็ดล้าน 

แปดแสนสีห่มื่นหกร้อยเก้าสบิหกหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ   (-ไมม่ี-)  หุ้น  ( - ) 
 
 ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,752,301,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน    - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 124,212 บาท (หน่ึงแสนสอง
หมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,242,120 
หุ้น (หน่ึงล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหน่ึงร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
(สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,784,069.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบ
สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,908,281.60 
บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบ
สตางค์) 

 
ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม

ได้รับทราบ 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงว่า สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับสิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (VIBHA-W2) และ ครัง้ที่ 3 (VIBHA-W3) แตย่งัไมไ่ด้ท าการเพิ่ม
ทนุเพื่อรองรับการปรับสิทธิดงักลา่วดงันัน้บริษัทจึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการปรับสิทธิดงักลา่ว โดย
บริษัทจะต้องด าเนินการออกหุ้นเพิ่มทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้ 124,212 บาท เพื่อรองรับการปรับสทิธิดงักลา่ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,752,301,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 124,212 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสอง
บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,242,120 หุ้น (หน่ึงล้านสองแสนสี่หมื่นสอง
พันหน่ึงร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 
1,493,784,069.60 บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหก
สิบสตางค์) เป็น 1,493,908,281.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสอง
ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) 
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ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

 
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 
 กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท ตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,493,908,281.60 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยเก้าสบิสามล้านเก้าแสน 

แปดพันสอง ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบ
สตางค์) 

แบง่ออกเป็น    14,939,082,816  หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัเก้าร้อยสามสบิเก้าล้าน 
แปดหมื่นสองพนัแปดร้อยสบิหกหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ   0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
   โดยแยกออกเป็น : 

หุ้นสามญั  14,939,082,816  หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัเก้าร้อยสามสบิเก้าล้าน 
แปดหมื่นสองพนัแปดร้อยสบิหกหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ   (-ไมม่ี-)  หุ้น  ( - ) 
 
 ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,752,301,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน    - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

 
 
 
 



 

 35/73 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงวา่ ตามที่บริษัทได้ท าการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
1,242,120 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นตา่งๆ ของบริษัท โดยแบง่การจดัสรรออกเป็น ดงันี  ้

1. จ านวนไมเ่กิน 369,804 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสทิธิ ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้
ที่ 2 (VIBHA-W2)  

2. จ านวนไมเ่กิน 872,316 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสทิธิ ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้
ที่ 3 (VIBHA-W3) 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด  
ปรากฏวา่ ผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถาม ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน
วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 

 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  8,752,301,570 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน    - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 13 เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีเร่ืองอื่นใดจะเสนอหรือไม่ 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทกัษ์สิทธิ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามว่า ใน
สภาวะการระบาดของ โควิท 19 คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีการเปลีย่นวิกฤตให้เป็นโอกาส อยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า ทางโรงพยาบาลได้จดัให้มีการตรวจ covid drive thru มี

การให้ค าปรึกษาผ่านทาง video call ส าหรับผู้ ป่วยเรือ้รัง และมีบริการ Vibha Med To Go สง่ยาตามบ้าน โดยบริษัทจะมี

การปรับเปลีย่นกลยทุธ์ไปตามสถานการณ์ตอ่ไป 

คณุวนัทนา แพรธ ารงกลุ สอบถามเก่ียวกบัแผนงานรองรับจ านวนผู้สงูอายทุี่มีจ านวนสงูขึน้ 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า โรงพยาบาลวิภาวดีได้มีการก่อตัง้

ชมรมผู้สงูอาย ุเพื่อให้ผู้สงูอายทุี่เป็นลกูค้าของโรงพยาบาล รวมถึงผู้สงูอายทุี่สนใจ เข้ามาร่วมท ากิจกรรมของชมรม ซึง่ชมรม

ได้มีการติดตามด้านสขุภาพและสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก เพื่อเป็นข้อมลูในการพฒันางานด้าน

สงูอายขุองโรงพยาบาลในอนาคต 
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เมื่อไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใด ประธานฯ กลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)               
          ประธานกรรมการบริษัท 
 

 
           (ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ) 

                     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
ศศิธร นรไกร 
เลขานกุารบริษัท 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 
หมวด 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 ข้อ 32. คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิหรือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ไปให้ผู้ ถือหุ้น และ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนการประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อย
กวา่สามวนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนัด้วย 
             สถานท่ีประชมุ ให้อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 34. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุนัน้เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือ
หุ้นนัน้ไมใ่ช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ต้องครบองค์ประชมุ 
 ข้อ 35. เว้นแตพ่ระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั จะบญัญตัิไว้เป็นอยา่งอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ มติของที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงข้างมาก 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่เก่ียวกบัการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดที่เก่ียวโยงกนัของ
บริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าว
ก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ด้วย 

ข้อ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี ้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ ซึง่กิจการของบริษัทท่ีได้ด าเนินการไปในรอบ

ปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) เร่ืองอื่นๆ 
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ประจ าปี 2564 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (ซึ่ง
ตอ่ไปจะเรียกวา่ “บริษัทฯ”) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นแทนของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป 
 
 การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้
ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

- ในกรณีที่มีการแก้ไขช่ือ – สกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วด้วย 
 การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนี ้

- ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสยีงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงโดยก าหนดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

- ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่ส าคญั ผู้
มอบฉนัทะจะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปิด
ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 

- หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้  
1) นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ หรือ 

2) นายนิคม ไวยรัชพานิช * หรือ 
    3) นายชัยนรินทร์ สายรังษี หรือ 

4) พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส  หรือ 
5) นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์  

เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียว 
นายนิคม ไวยรัชพานิช มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่  5 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
 บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 
หรือตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุม (สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10) 
ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดน าหนงัสอืเชิญประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และแบบลงทะเบียนซึง่ได้พิมพ์คิวอาร์โค้ด
ไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสาระบไุว้ ดงันี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 
 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
  1.1 บคุคลธรรมดา 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
  1.2 นิติบคุคล โดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่สง่มาด้วย 11) ซึ่งผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่มาด้วย
ตนเอง ลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม) ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
  (3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 
 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
  2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ 1. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท (บริษัทได้
จดัเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) 
  (3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะ ซึ่งผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 
  (4) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ติดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท (บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
  (3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบคุคล
ที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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  (4) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ที่บคุคล
ดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
  (5) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  2.3 กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายช่ือที่ปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วย 6) 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) 
  (2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 
  (3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)  
  (4) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5) 
 
หมายเหต ุ: 
 1. กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารตามที่ก าหนด เพื่อให้
ส านกังานเลขานกุารบริษัทได้รับ ภายในวนัจนัทร์ที่ 26 เมษายน 2564  
 2. ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สาสมารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่า
จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ 
 3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท (ส าหรับบคุคลธรรมดา บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้แล้ว) ในหนงัสอื
มอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัที่ท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
 4. กรณีนิติบคุคล หากผู้ลงนามในหนงัสอืมอบอ านาจ หรือหนงัสอืมอบฉนัทะไมใ่ช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตาม
หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสอืมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุห้บคุคลที่มาประชุม
มีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามนิติบคุคล  
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนเวลาประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 
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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก) 
PROXY Form A. 

เขียนที่................................................................................... 
Written at……………………….………………………….……. 

       วนัที.่...........เดือน..............................พ.ศ............................... 
       Date…..……Month……………………..…Year…………….... 
 
 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................นามสกลุ................................................สญัชาต.ิ............................ 
       I/We Mr./Mrs./Miss….…………….……….……Surname…………………………...………..…..Nationality……………..…... 
อยูบ้่านเลขที.่...................ถนน..................................…..ต าบล/แขวง...........................…............อ าเภอ/เขต................................................ 
Address………....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์......................Province…………..……..………………….……Zip Code………………
  

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………………..…...………....เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of…………….…………shares  
  หุ้นสามญั………………………...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………….…....………..เสยีง 
 Ordinary share………………………..shares 
  หุ้นบริุมสิทธิ…………………....…...…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………….…………….…เสียง 
 Preference share…………………….shares 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 
 1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อาย ุ73 ปี 

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 73 

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ้่านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 

 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 74 ปี 
      2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 74 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
                Residing 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Jatujak, Bangkok 
 

 
 
 
 
 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 
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  3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 51 ปี 
       3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 51 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที ่ อาย ุ50 ปี อยูบ้่านเลขที ่488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท 

  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
  4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 70 ปี 
       4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 70 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
                Residing 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อาย ุ57 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 57 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที่ 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 

 
 นาย/นาง/นางสาว........................................................นามสกลุ...............................................................อาย…ุ........ปี 

Mr./Mrs./Miss………………………………...….………..Surname……………………………..……….………………………… Age..….…… 
อยูบ้่านเลขที.่............ถนน…….........…..ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................….จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย์............... 
Address………....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์......................Province…………..……..…………….……Zip Code……………….…
  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 General Shareholders’ Meeting to be held on 
28 April 2021 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9 floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Jatujak, 
Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

        ลงช่ือ................................................................ผู้มอบฉันทะ 
Signature (…................................................................) Proxy 
Grantor 

        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.....................................................................) Proxy 
Holder 

         
        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

        
        ลงช่ือ................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

 
* หมายเหต ุRemarks: 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy 
holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

2. ผู้ ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 ทัง้นี ้กรรมการ
อิสระดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย ดงันี ้

* กรรมการอิสระล าดบั 2 นายนิคม ไวยรัชพานิช มีสว่นได้เสีย ในวาระ ดงันี ้
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีครบวาระในปีนีเ้ช่นกนั และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับ

การเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
2. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 of the initiation letter.  
* However, Independent Director No. 3 Mr. Nikom Wairatpanij is the person who has conflict of interest in agenda Item 5, which is “To approve 

the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation” because the director is due to retire in this year and has been 
nominated to be re-elected for another directorship term. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

  PROXY Form B. 
 

เขียนที่.................................................................................... 
Written at………………………………………………..……….. 

       วนัที.่............เดือน.....................................พ.ศ........................ 
       Date…….…Month………………….……Year……………...... 
 
 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกลุ.........................................................สญัชาติ........................ 
       I/We Mr./Mrs./Miss………………………….……Surname……………..………..………..…………..Nationality………....….. 
อยูบ้่านเลขที.่..................ถนน……....................................ต าบล/แขวง................................…...........อ าเภอ/เขต......................................... 
Address…….…...…Road…………………………….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์........................Province…………..……...…...……………Zip Code…………..…...…
  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………………...............………....เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of……………..…….……………shares  

 หุ้นสามญั…………………...................……...…….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………...........…….…….…………..เสียง 
Ordinary share…………………………….………..shares 

  หุ้นบริุมสิทธิ…………………..…......................……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั……..…………........…………….…เสียง 
 Preference share…………………………….…….shares 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

(1) นาย/นาง/นางสาว............................……..............นามสกลุ................................................................อาย…ุ……......ปี 
      Mr./Mrs./Miss………………….………….…...Surname…………..………………..……..…………… Age.……….….... 

อยูบ้่านเลขที.่...........ถนน…...............…..ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.....................….จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย์................ 
Address……....Road…………………Sub-District………..…..........District…….…………….Province……...…….. Zip code………..….. 
 หรือ ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) 
 Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 6) 

 1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อาย ุ73 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 73 

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ้่านเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 
 
 
 
 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 
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 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 74 ปี 
      2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 74 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
                Residing 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Jatujak, Bangkok 
  3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อายุ 51 ปี 
       3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 51 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที ่ อาย ุ50 ปี อยูบ้่านเลขที ่488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท 

  แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
  4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 70 ปี 
       4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 70 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขที ่422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
                Residing 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อาย ุ57 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 57 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขที่ 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว 
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่น 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 General Shareholders’ Meeting to be held on 
28 April 2021 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9 floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, Jatujak, 
Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item: 
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ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
Agenda Item 1: To consider and approve the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholder  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s 2020 Performance Results. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda Item 3: To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2020. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 
     ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัท 
   และการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit as the legal reserve and the payment of 
   dividend  from the operating results for the year 2020. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of the Board of Directors in replacement of those  

who are retired by rotation. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ (Election of all nominees as a whole) 
    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
   แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล (Election of each nominee individually) 
   ชื่อกรรมการ นายนิคม ไวยรัชพานิช * 
   Director Name: Mr.Nikom Wairatpanij * 
    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นายช านาญ ชนะภยั 
   Director Name: Mr.Chamnan Chanapai 
    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ 
   Director Name: Mrs. Rukkagee Kanjanapitak 
    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
   ชื่อกรรมการ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ 
   Director Name: Mr. Phijit Wiriyamettakul 
    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ 
   Director Name: Mrs. Bavornphan Rathprasert 
    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน  และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
 Agenda Item 6: To consider and approve the Directors’ and the Committee’s remuneration and bonus for 2021. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

    เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 
 Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing fees for 2021. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda Item 8: Other matters. (If any) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นด้วย (For)   ไมเ่ห็นด้วย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

      Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

      In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which 
is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 
       ลงช่ือ..............................................................ผู้มอบฉันทะ  ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
 Signature (…......................................................) Proxy Grantor           Signature (..............................................................) Proxy 
Holder 
 
        ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ  ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับ
มอบฉันทะ 
Signature (.........................................................) Proxy Holder        Signature (.............................................................) Proxy Hold 
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* หมายเหตุ  Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
1.  A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more 

than one proxy holder in order to split votes. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 3. In case there is any further agenda apart from specified above into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to 
Proxy Form B. 

4. ผู้ ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  6 ทัง้นี ้กรรมการ
อิสระดงักลา่วเป็นผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย ดังนี ้

* กรรมการอิสระล าดบั 2 นายนิคม ไวยรัชพานิช มีสว่นได้เสีย ในวาระ ดงันี ้
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีครบวาระในปีนีเ้ช่นกนั และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับ

การเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4. Shareholders shall give their proxy to Independent Directors whose names appeared in the attachment No.6 of the initiation letter.  
* However, Independent Director No. 2 Mr.Nikom Wairatpanij is the person who has conflict of interest in agenda Item 5, which is “To approve 

the appointment of new directors in replacement of those who are due to retire by rotation” because the director is due to retire in this year and has been 
nominated to be re-elected for another directorship term. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. 
 ในการประชมุการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ในวนัที่ 28 เมษายน 2564 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  หรือ 
ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 In the Meeting of the 2021 General Shareholder Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held 
on 28 April 2021 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9 floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Jautjak, 
Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………………………..……… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………….…………….……………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เร่ือง............................................................................................................ 
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………….…….……………… 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นด้วย (For)  ไมเ่ห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้มอบฉันทะ 
              Signature (…......................................................) Proxy Grantor 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
     
      ลงช่ือ..............................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
Name List and Details of VIBHA Independent Directors 

 
1. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อาย ุ73 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 73 

(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ้่านเลขท่ี 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อาย ุ74 ปี * 

2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 74 * 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ้่านเลขท่ี 7/7 ถนนลาดพร้าว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
Residing 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Jatujak, Bangkok 
3. นายชัยนรินทร์ สายรังษี อาย ุ51 ปี 

3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 51 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขท่ี  อาย ุ50 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
4. พลเอกบุญเลิศ จนัทราภาส อาย ุ70 ปี 

4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 70 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 
อยูบ้่านเลขท่ี 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
Residing 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ อาย ุ57 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 57 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ้่านเลขท่ี 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 
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* กรรมการอิสระล าดบั 2  นายนิคม ไวยรัชพานิช มีสว่นได้เสยี (พิเศษ) ในวาระ ดงันี ้
ระเบยีบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้

เช่นกนั และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
* However, Independent Director No. 2 Mr. Nikom Wairatpanij is the person who has conflict of interest 

in agenda Item 5, which is “To approve the appointment of new directors in replacement of those who are due 
to retire by rotation” because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected 
for another directorship term. 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายนิคม ไวยรัชพานิช 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริษัท (ไมม่ีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริษัท 
อาย ุ:    74 ปี 
การศึกษา   

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (สขุาภิบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Master of Public Administration, San Jose State University, U.S.A. 

 Doctor of Philosophy in Community Development and Administration, 
Honoris Causa, American Coastline University, U.S.A. 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 ข้าราชการบ านาญ 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 รองประธานวฒุิสภา พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554 

 ประธานวฒุิสภา พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 

 ประธานรัฐสภา พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 
การฝึกอบรม 

 Certificate “Healthy Cities Short Course” Flinders University of South 
Australia. 

 ประกาศนี ยบัต ร ฝึ กอบรมหลักสูต รนักบ ริหาร ระดับอา วุ โ ส  รุ่ นที่  8 
กรุงเทพมหานคร  

 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 4414 

 อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 263/2018 
กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 จ านวนหุ้น VIBHA : 1,850,000 หุ้น 

คิดเป็น 0.014% 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไมม่ี 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารง
ต าแหน่งใน

กิจการที่มีสภาพ
เดียวกับธุรกิจ
ของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายนิคม ไวยรัชพานิช - - - - - 
 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท 
(ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 – ปัจจบุนั) 
 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้ จากจ านวน 6 ครัง้ 
 

หมายเหตุ นายนิคม ไวยรัชพานิช มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายช านาญ ชนะภยั 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการบริษัท (ไมม่ีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบริษัท 
อาย ุ:    77 ปี 
การศึกษา   

 ทนัตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จ ากดั 

 กรรมการบริหาร บริษัท สนิแพทย์ จ ากดั 

 กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 

 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลธญัญเวช จ ากดั 

 กรรมการบริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 

  กรรมการบริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 

 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 2531 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 2531 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จ ากดั 

 2540 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
บริษัท สนิแพทย์ จ ากดั 

 2546 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากดั 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท โรงพยาบาลธญัญเวช จ ากดั 

 2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 
บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) 
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  2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
การฝึกอบรม 

 อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 152/2011 
กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท :       ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 จ านวนหุ้น VIBHA : - หุ้น  
            คิดเป็น  -% 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไมม่ี 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารง
ต าแหน่งใน

กิจการที่มีสภาพ
เดียวกับธุรกิจ
ของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายช านาญ ชนะภยั 2 1. กรรมการบริหาร บริษัท 
โรงพยาบาลรามค าแหง 
จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการบริษัท เชียงใหม่
รามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 

6 แหง่ 1. กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ
แอนด์เอส 79 จ ากดั 
2. กรรมการบริหาร บริษัท สนิ
แพทย์ จ ากดั 
3. กรรมการบริหาร บริษัท 
โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 
4. กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
จ ากดั 

1. กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั 
(มหาชน) 
2. กรรมการบริหาร 
บริษัท เอฟแอนด์เอส 
79 จ ากดั 
3. กรรมการบริหาร 
บริษัท สนิแพทย์ จ ากดั 
4. กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาล
วิภาราม จ ากดั 
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ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารง
ต าแหน่งใน

กิจการที่มีสภาพ
เดียวกับธุรกิจ
ของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นายช านาญ ชนะภยั - -  6 แหง่ 4. กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
จ ากดั 
5. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลธญัญเวช จ ากดั 
6. กรรมการบริษัท เลกาซี ่
กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

5. กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลเสรี
รักษ์ จ ากดั 
6. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลธญัญเวช 
จ ากดั 
7. ประธานกรรมการ
บริษัท เชียงใหม่ราม
ธุรกิจการแพทย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท 
       (ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 จนถึงปัจจบุนั) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้ จากจ านวน 6 ครัง้ 
 
หมายเหตุ นายช านาญ ชนะภยั มีสว่นได้เสยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ
หนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบริษัท  
อาย ุ:    39 ปี 
การศึกษา 

 PHD Khowledge Management – Kingston University 

 MA International Finance – Kingston University 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพลนิเนเร่ียม จ ากดั 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เพลนิเนเร่ียม จ ากดั 
 
การฝึกอบรม 

 อบรมหลกัสตูร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นท่ี 152/2012 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 จ านวนหุ้น  VIBHA : หุ้น  

คิดเป็น -% 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า เป็น 
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 



 

 61/73 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการที่มีสภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ - 

 
- 2 1. กรรมการผู้ จดัการ บริษัท 

เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
2. กรรมการผู้ จดัการ บริษัท 
เพลนิเนเร่ียม จ ากดั 

- 

 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท 
(ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจบุนั) 
 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้ จากจ านวน 6 ครัง้ 
 

หมายเหตุ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์ มีสว่นได้เสยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร 
อาย ุ:    35 ปี 
การศึกษา   

 ปริญญาโท สาขากฏหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 Master degree in International Economics, University of International 
Business & Economics (UIBE) ปักก่ิง จีน 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัชินวตัร 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม – ปากเกร็ด จ ากดั 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม – ชยัปราการ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท บิวตีด้ีไซน์เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท ปร๊ินส์ตัน้ ปาร์ค สวีท จ ากดั 

 กรรมการบริษัท เทพารักษ์พฒันาการ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท รัชดา ออฟฟิส บิลดิง้ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท บางนาเรสซิเด้นซ์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท โกโซล่า่ร์ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม – ปากเกร็ด จ ากดั 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม – ชยัปราการ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท บิวตีด้ีไซน์เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท ปร๊ินส์ตัน้ ปาร์ค สวีท จ ากดั 

 กรรมการบริษัท เทพารักษ์พฒันาการ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท รัชดา ออฟฟิส บิลดิง้ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท บางนาเรสซิเด้นซ์ จ ากดั 

 กรรมการบริษัท โกโซล่า่ร์ จ ากดั 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 



 

 63/73 

การฝึกอบรม 

 อบรมหลกัสตูร “Director Accreditation Program” รุ่นท่ี 253/2017 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร ผู้น ายคุใหมใ่นระบอบประชาธิปไตย สถาบนัพระปกเกล้า 

 RECU อสงัหาริมทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 THAI CHINESE YOUNG EXECUTIVE PROGRAM สถานทตูจีน และสมาคม
วฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 จ านวนหุ้น VIBHA : 446,000,000 หุ้น 

คิดเป็น 3.29% 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บตุรชาย นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ ประธานกรรมการบริหาร 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า เป็น 
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการที่มีสภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ   8 แหง่ 1. กรรมการบริษัทโรงพยาบาล

วิภาราม – ปากเกร็ด จ ากดั 
2. กรรมการบริษัทโรงพยาบาล
วิภาราม – ชยัปราการ จ ากดั 
3. กรรมการบริษัท บิวตีดี้ไซน์
เซน็เตอร์ จ ากดั 
4. กรรมการบริษัท ปร๊ินส์ตัน้ 
ปาร์ค สวีท จ ากดั 
5. กรรมการ บริษัท เทพารักษ์
พฒันาการ จ ากดั 
6. กรรมการบริษัท รัชดา ออฟ
ฟิส บิลดิง้ จ ากดั 
7. กรรมการบริษัท บางนาเรสซิ
เด้นซ์ จ ากดั 
8. กรรมการบริษัท โกโซลา่ร์ 
จ ากดั 

1. กรรมการบริษัท
โรงพยาบาลวิภาราม – 
ปากเกร็ด จ ากดั 
2. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลวิภาราม – 
ชยัปราการ จ ากดั 
3. กรรมการบริษัท 
เทพารักษ์พฒันาการ 
จ ากดั 
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วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
(ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 จนถึงปัจจบุนั) 

 
จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้ จากจ านวน 6 ครัง้ 
 

หมายเหตุ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นางบวรพรรณ  รัฐประเสริฐ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอ านาจลงนาม) 
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการและเลขานุการ/กรรมการบริหาร 
อาย ุ:           68 ปี 
การศึกษา   

 ปริญญาเอกปรัชญาดษุฎีบณัฑิตการบริหารการพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 ปริญญาโทบญัชี มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรีบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยม) 

 ปริญญาหลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(วปรอ. 4313) 

 วฒุิบตัรหลกัสตูรสถาบนัจิตวิทยาความมัน่คงแหง่ประเทศไทย (สจว.80) 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชยัปราการ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน 

 2529 – 2538  ผู้อ านวยการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี 

 2534 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ ากดั (มหาชน) 

 2540 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชยัปราการ จ ากดั  

การฝึกอบรม 

 อบรมหลกัสตูร “Director Accreditation Program” (DAP) 
รุ่นท่ี 42/2005 โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 อบรมหลกัสตูร “งบการเงินโรงพยาบาลรูปแบบใหม่” โดย DBMT 

 อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 263/2018 
กบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท :       ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 จ านวนหุ้น VIBHA : 22,474,083 หุ้น  
            คิดเป็น 0.17% 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไมม่ี 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า เป็น 
2.ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารง
ต าแหน่งใน

กิจการที่มีสภาพ
เดียวกับธุรกิจ
ของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ - - 2 แหง่ 1. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลวิภาราม-ชยั
ปราการ จ ากดั 

1. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการบริษัท 
โรงพยาบาลวิภาราม-
ชยัปราการ จ ากดั 

 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
        (ได้รับแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2540 จนถึงปัจจบุนั) 

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้ จากจ านวน 6 ครัง้ 
 

หมายเหตุ นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 67/73 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท ประจ าปี 2564 

 
ประวัติผู้สอบบัญช ี
 

1. นายพีระเดช พงษ์เสถยีรศักดิ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  4752   

วนัขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ปี พ.ศ. 2539 

ส านกังานสอบบญัชี   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผู้สอบบญัชี 

คณุวฒุกิารศกึษา    -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติการบญัชี (บธ.บ.) 

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

     -  โครงการ Mini MBA  

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์    มากกวา่ 20 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท  1 ปี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีอ่าจ  - ไมม่ี- 

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์    

 
2. นายธนะวุฒ ิพิบูลย์สวสัดิ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  6699 

วนัขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ปี พ.ศ. 2545 

ส านกังานสอบบญัชี   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผู้สอบบญัชี 

คณุวฒุกิารศกึษา    - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ การบญัชี (บธ.บ.) 

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

     - ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาการสอบบญัชี 

     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์    มากกวา่ 20 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท  1 ปี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีอ่าจ  - ไมม่ี- 

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
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3. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  8658 

วนัขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ปี พ.ศ. 2550 

ส านกังานสอบบญัชี   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผู้สอบบญัชี 

คณุวฒุกิารศกึษา    - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ (บธ.บ) การบญัชี 

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

     - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์    มากกวา่ 15 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท  - ไมม่ี- 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีอ่าจ  - ไมม่ี- 

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์    

 
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  8134   

วนัขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ปี พ.ศ. 2549 

ส านกังานสอบบญัชี   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั   

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผู้สอบบญัชี 

คณุวฒุกิารศกึษา    - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (บธ.บ) 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

     - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.) 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์    มากกวา่ 20 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท  1 ปี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีอ่าจ  - ไมม่ี- 

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์    
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5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  9012 

วนัขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ปี พ.ศ. 2550 

ส านกังานสอบบญัชี   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผู้จดัการอาวโุส 

คณุวฒุกิารศกึษา    - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ (บธ.บ.) การบญัชี  

     มหาวิทยาลยับรูพา 

ประสบการณ์    มากกวา่ 15 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท  - ไมม่ี- 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีอ่าจ  - ไมม่ี- 

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์    

 
6. นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  10142 

วนัขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ปี พ.ศ. 2552 

ส านกังานสอบบญัชี   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผู้จดัการอาวโุส 

คณุวฒุกิารศกึษา    - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (บธ.บ) 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (วท.ม.) การเงิน 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์    มากกวา่ 15 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท  - ไมม่ี- 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีอ่าจ  - ไมม่ี- 

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์    
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7. นางสาวเตชินี  พรเพ็ญพบ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่  10769 

วนัขึน้ทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ปี พ.ศ. 2554 

ส านกังานสอบบญัชี   บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั   

   

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผู้จดัการอาวโุส 

คณุวฒุกิารศกึษา    - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (บธ.บ.)  

     มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประสบการณ์    มากกวา่ 10 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท  - ไมม่ี- 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีอ่าจ  - ไมม่ี- 

ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์    
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การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงนิประจ าปี 2563 
 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ ได้พฒันาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานประจ าปี
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิคส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวโหลดข้อมลูผา่น รหสัคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
 2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือ) สอ่งไปท่ี รหสัคิวอาร์ (QR Code) 
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
 หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน รหสัคิวอาร์ (QR Code) จาก
แอปพลเิคชัน่ (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 
 ส าหรับระบบ Android 
 1. เปิดแอปพลเิคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
  ขัน้ตอนการสแกน รหสัคิวอาร์ (QR Code) ผา่น Line 
   เข้าไปใน Line แล้วเลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน)  เลอืก QR Code  สแกน QR Code 
 2. สแกน รหสัคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
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      บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั มหาชน 
        
 
โรงพยาบาลวิภาวดี  
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2941-2800, 0-2561-1111 
โทรสาร  : 0-2561-1462, 0-2561-1466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดนิทางโดยรถสาธารณะ 
 รถประจ าทาง สาย 24, 52, 104 
 รถประจ าทางปรับอากาศ สาย 29, 63, 69, 104, 134, 206, 510, 522  
 รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟบางเขน (โรงพยาบาลอยูฝ่ั่งตรงข้าม) 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
Registration Form for the 2021 General Shareholders Meeting  

Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
 
ข้าพเจ้า         สญัชาติ 
I/We         Nationality 
อยูบ้่านเลขท่ี        เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
Address           Shareholder’s Registration No. 
 
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม     หุ้น 
Holding the total amount of      shares 
  หุ้นสามญั    หุ้น 
  Ordinary share    shares 
  หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น 
  Preferred share    shares   

 
หมายเหต:ุ กรณีสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทางไปรษณีย์ กรุณาแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุฉบบันี ้และหนงัสอื

มอบฉนัทะทัง้ฉบบั รวมทัง้หลกัฐานแสดงตนของผู้มอบฉนัทะ (ตามที่บริษัทฯ ก าหนดดงัแสดงรายละเอียดไว้
แล้วในสิง่ที่สง่มาด้วย 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี)้ 

Remarks: If you choose to send the Proxy Form to the Company by post, please submit this Barcode 
Registration Form and the entire set of Proxy Form together with the evidence of your identity. 
(Details of the evidences required by the Company are stated in Attachment 5 to the invitation to the 
Meeting.) 

 
 
 
 
 

 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฉบับนีม้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุมด้วย 
For your convenience, the shareholder who will attend the meeting in person or the proxy holder is required to 
present this Barcode Registration Form to the Registration Desk. 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
Attachment 11 
 


