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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวด ีจ ากัด (มหาชน) 

เอกสารประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

วันพฤหสับดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 
 

 

 

เพ่ือความรวดเรว็ในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบลงทะเบียนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ 

มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 
 

 

 

 

ณ หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 บรษิัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชมุ ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 

งดแจกของท่ีระลกึ 
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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชือ้ โควิด-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
 
 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (โควิด-19) เพือ่เป็นการรองรบัมาตรการของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ในการลดความเสีย่งจากการแพรร่ะบาดของโรค โควิด-19 รวมทัง้ความหว่งใยตอ่สขุภาพ
และความปลอดภยั  ของผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั  (มหาชน) (บรษัิท) บรษัิทจึงใครข่อแจง้ใหท้ราบถึง
แนวทางปฏิบตัิในการเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. บรษัิท  จะจดัใหม้ีการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ภายในหอ้งประชมุและจดุลงทะเบียนลว่งหนา้ รวมทัง้จะ
จดัเตรยีมเจลส าหรบัลา้งมือ ไวใ้หบ้รกิารตามจดุตา่งๆ ในบรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ 

2. ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นจะตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามั ยตลอดเวลา รวมทัง้จะตอ้ง  รกัษาระยะหา่งทางสงัคม 
(Social Distancing) 

3. บรษัิทจะจดัเตรยีมพืน้ท่ีการประชมุเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยจดัที่นั่งใหม้ีการเวน้ระยะหา่ง
ระหวา่งบคุคลที่ เหมาะสม ซึง่จะท า ใหจ้ านวนที่นั่ งในหอ้งประชมุมีจ า นวนจ ากดั (ไมเ่กิน 100 ที่นั่ง) หรอืจ านวนที่นอ้ยกวา่  
ตามที่ไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยงานราชการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการปอ้งกนัโรคหรอืการติดตามไดใ้นกรณีที่
มีเหตกุารณท์ี่ไมอ่าจคาดหมายไดเ้กิดขึน้ รวมทัง้ไมอ่นญุาตใหม้ีการเคลือ่นยา้ยที่นั่งในระหวา่งการประชมุ จึงขอความรว่มมือ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและไมส่ามารถเขา้มาในหอ้งประชมุไดโ้ปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุแทน 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง บรษัิทขอความรว่มมือในการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งที่ออกโดยหนว่ยงานของภาครฐัอยา่งเครง่ครดั เพื่อเป็นการปอ้งกนัและลดความเสีย่ง
ของการแพรก่ระจายโรค โควิด-19 อนึง่ การเขา้รว่มการประชมุของทา่นไมส่ามารถใชเ้ป็นขอ้ยกเวน้ความรบัผิดใดๆ ที่อาจ
เกิดขึน้จากการฝ่าฝืนบทบญัญตัิใดๆ ของกฎหมายได ้นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ตกลงยินยอมที่จะรบัความเสีย่งและผลกระทบใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้จากการเขา้รว่มการประชมุ รวมทัง้จะตอ้งดแูลสขุภาพและสวสัดิภาพของตวัทา่นเอง ซึง่บรษัิทมีความ
ประสงคท์ี่จะพยายามมิใหเ้กิดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึน้กบัสขุภาพและสวสัดิภาพของผูถื้อหุน้ ดงันัน้ บรษัิทจึงใครข่อ
ความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ในการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดอยา่งเครง่ครดั 

5. บรษัิทจะจดัใหม้ีจดุตรวจคดักรองสขุภาพ  บรเิวณทางเขา้พืน้ท่ีการประชมุ  (หอ้งประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 4)         
เพื่อคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (โควิด-19) ดว้ยการตรวจสอบประวตัิเสีย่งและหลั กฐานการไดร้บั
วคัซีนครบตามเกณฑห์ลกัฐานประวตัิการติดเชือ้มาก่อน ช่วง 1 – 3 เดือน หรอืมีผลการตรวจ ATK ที่ไมพ่บเชือ้ในระยะเวลา
ไมเ่กิน 7 วนั ทัง้นี ้  บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการเขา้พื ้ นท่ีการประชมุ ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต ่          
37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรอืเพิ่งเดินทางกลบัมาจากพืน้ท่ีในกลุม่เสีย่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รวมถึงผูท้ี่มีการ
สมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยที่ตอ้งสงสยัการติดเชือ้โรค โควิด-19 และ / หรอื บคุคลที่เพิ่งเดินทางไปหรอืกลบัมาจากพืน้ท่ีที่เป็น
กลุม่เสีย่งดงักลา่วเป็นระยะเวลานอ้ย กวา่ 14 วนั และ / หรอื ผูถื้อหุน้รายใดที่มีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้
ไอ จาม มี น า้มกู เจ็บคอ หรอืหายใจเหน่ือยหอบ  โดยบรษัิทใครข่อความรว่มมือจากทา่นในการปฏิบตัิตามค า แนะน าของ
เจา้หนา้ที่บรเิวณจดุตรวจคดักรองสขุภาพอยา่งเครง่ครดั  ส าหรบัผูถื้อหุ้น รายใดที่ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุไดด้ว้ย
เหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้โปรดใชส้ทิธิโดยด า เนินการมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิท ในกรณีที่ทา่น
ปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรอืประวตัิการเดินทางของทา่น ถือเป็นการกระท า ความผิดตามพระราชบญัญตัิโรคติดตอ่ พ .ศ. 
2558 

6. บรษัิทใครข่อความรว่มมือใหท้า่นผูถื้อหุน้โปรดด าเนินการมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทตามที่ระบไุว้
ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยทา่นสามารถสง่แบบฟอรม์การมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูครบถว้น พรอ้มเอกสารที่
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เก่ียวขอ้งมายงัเลขานกุารบรษัิท บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว  
เขตจตจุกัร กรุงเทพทหานคร 10900 โดยกรุณาสง่เอกสารดงักลา่วลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใน
วนัท่ี 28 เมษายน 2565  

7. เพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ บรษัิ ทของดการจดัเตรยีมไมโครโฟนส า หรบัการ
สอบถามค าถามใดๆ ในท่ีประชมุ หากผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคท์ี่จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอใหท้า่นเขียนค า ถามและสง่ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ท่ีอยูใ่นหอ้งประชมุ  ทัง้นี ้การประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ในปีนีจ้ะด า เนินการดว้ยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชมุ 

8. บรษัิท จดัใหม้ีช่องทางส า หรบัการสง่ค า ถามและขอ้มลูลว่งหนา้ โดยผูถื้อหุน้สามารถสง่ค า ถามที่เก่ียวขอ้งกบั
วาระการประชมุ และแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุได ้โดยการสง่ค าถาม ช่ือ-สกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์และอีเมล ์ (หากมี) 
โดยสง่มาที่ info@vibhavadi.com หรอืในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิท ทา่นสามารถสง่มาพรอ้ม
กบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามที่ระบไุวข้า้งตน้ได ้

9. บรษัิท ของดการแจกอาหาร / ของวา่ง ชา และกาแฟ ส าหรบัการประชมุในครัง้นี ้รวมทัง้ไมอ่นญุาตใหน้ า อาหาร
และเครือ่งดื่มจากภายนอกเขา้มารบัป ระทานในบรเิวณพืน้ท่ีการประชมุ  อนึง่ แนวทางปฏิบตัิดงักลา่วขา้งตน้ อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไปตามแนวทางปฏิบตัิ กฎ และ  / หรอื ระเบียบที่ออกโดยกรุงเทพมหานคร  และ / หรอื กระทรวงสาธารณสขุ 
และ / หรอืหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. บรษัิท ของดแจกรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบเลม่ในวนัประชมุ เพื่อลดการสมัผสัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ื่น และ
เพื่อความปลอดภยั สขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น รวมถึงลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบรษัิทหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดร้บัความรว่มมือเป็นอยา่งดีจากทา่นผูถื้อหุน้ในการ
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ และขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                  บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
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ที ่   11 /2565 

       วนัท่ี 22 มีนาคม 2565 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

  2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) 

  3. ขอ้บงัคบัเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

  4. เง่ือนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ 

   5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก, ข (ขอแนะน าใหใ้ชแ้บบ ข) 

  6. ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

      ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ 

  7. รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้ 

     แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

8. ขอ้มลูประวตัิและประสบการณข์องผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2565 

9. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

10. แผนท่ีของบรษัิทฯ ซึง่ใชเ้ป็นสถานท่ีประชมุ 

11. แบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 

 จากมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ช่ือยอ่ (VIBHA) ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี

25 กมุภาพนัธ์  2565 ก าหนดใหม้ีการป ระชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา  

13.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร  4 โรงพยาบาลวิภาวดี  เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์ าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 ตามก าหนดเวลาดงันี ้

 เวลา 12.00 น. ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

 เวลา 13.00 น. เริม่ประชมุเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ 

 

 

 

 

 



 

 5/63 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

ข้อมูลประกอบ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2564 บรษัิทไดจ้ดัท า

รายงานการประชมุดงักลา่วและไดด้  าเนินการจดัสง่ใหต้ลาดหลกัทรั พยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชยภ์ายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วทางเว็ปไซตข์องบรษัิทแลว้ โดยมีรายละเอียด

ปรากฎตามส าเนารายงานการประชมุที่จดัสง่ลว่งหนา้ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการปร ะชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่ วมีการบนัทกึรายงานไวค้รบถว้นและ

ถกูตอ้งแลว้ 

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ข้อมูลประกอบ บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษัิทและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 

ไวใ้นรายงาน ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จดัสง่ลว่งหนา้ใหผู้ถื้อหุน้ ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์ (QR code) 

พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบั ที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 เพื่อให้

ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ข้อมูลประกอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 39 และพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน จ ากดั พ .ศ. 

2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ 

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้

รายงานและงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ส าหรบัรอบบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบและ

รบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท และผา่นกา รพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึง่มีรายละเอียดปรากฎ ใน

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหวัขอ้ “งบการเงิน” ที่จดัสง่ลว่งหนา้ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ พรอ้มกบัหนงัสอื

เชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
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รายการ งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิบริษัท (บาท) 

สนิทรพัยร์วม 28,426,668,464.00 15,089,090,776.00 

หนีส้นิรวม 13,170,091,827.00 6,502,015,205.00 

สว่นของผูถื้อหุน้ 15,256,576,637.00 8,587,075,571.00 

รายไดร้วม 7,873,843,171.00 3,575,446,250.00 

ก าไรสทุธิ 1,805,050,197.00 901,781,170.00 

ก าไรตอ่หุน้ ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุน้) 0.1330 0.0664 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา อนมุตัิ รายงานและงบการเงิน

ส าหรบัรอบบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อ บบญัชีของบรษัิ ท และผา่นการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก 

เสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

ข้อมูลประกอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ) 

มาตรา 115 ซึง่ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลที่

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลได ้และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราว

ตอ่ไป และมาตรา 116 ซึง่ก าหนดวา่ บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของ

ก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจด

ทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษัิท ฯ ก าหนดไวว้า่ บรษัิท จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยล ะ 80 

ของก าไรสทุธิของงบการเงินของบรษัิทในแตล่ะปี หลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายก าหนดและบรษัิทไดก้ าหนด

ไว ้อยา่งไรก็ต ามการจ่ายเงิ นปันผลดงักลา่วจะน าปัจจยัตา่ง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคลอ่งของ

บรษัิท เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสญัญาที่บรษัิทผกูพนัอยู ่ตลอดจนแผนการลงทนุของบรษัิทและบรษัิทในเครอื รวมถึงความ

จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 จากผลการด าเนินงานและฐานะการ เงินของบรษัิท ประจ าปี 2564 บรษัิทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม  จ านวน 

1,805,050,197.00 บาท (หนึง่พนัแปดรอ้ยหา้ลา้นหา้หมื่นหนึง่รอ้ยเกา้สบิเจ็ดบาทถว้น) และก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จ านวน 901,781,170.00 บาท (เกา้รอ้ยหนึง่ลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึง่พนัหนึง่ร ้ อยเจ็ดสบิบาทถว้น ) ดงันัน้ขอเสนอ

จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จ านวน  13,575,865,582 หุน้ (หนึง่หมื่นสามพนัหา้รอ้ย

เจ็ดสบิหา้ลา้นแปดแสนหกหมื่นหา้พนัหา้รอ้ยแปดสบิสองหุน้) ในอตัราหุน้ละ 0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ไม่

เกิน 678,793,279.10 บาท (หกรอ้ยเจ็ดสบิแปดลา้นเจ็ดแสนเกา้หมื่นสามพนัสองรอ้ยเจ็ดสบิเกา้บาทสบิสตางค์)  ซึง่คิดเป็น
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อตัราสว่นรอ้ยละ  75.27% ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยไดใ้ชปั้จจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบการจ่าย 

เงินปันผลดงักลา่ว ทัง้นี ้ขอ้มลูเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 กบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) 

1. ก าไรสทุธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ 901,781,170.00 570,175,354.00 

2. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 0.050 0.040 

3. จ านวนเงินจ่ายปันผล 678,793,279.10 543,034,623.28 

4. อตัรารอ้ยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 75.27% 95.24% 

5. มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(พาร)์ 0.10 0.10 

 อนึง่ บรษัิทไดด้  าเนินการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของ

ทนุจดทะเบียนเป็นจ านวน 149,390,828.00 บาท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิเกา้ลา้นสามแสนเกา้หมื่นแปดรอ้ยยี่สบิแปดบาทถว้น ) 

ครบถว้นแลว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็น ควรเสนอใหท้ี่ ประชมุ ผูถื้อหุน้พิจารณา อนมุตัิ  การ จ่ายเงินปันผล  

ประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.050 บาท โดยใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปัญผลตามรายละเอียดขา้งตน้ดงักลา่วยงัไมม่ีความแนน่อน เนื่องจากตอ้งรออนมุตัิจากที่ประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ 

 หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาจะไดร้บัเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก 

เสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ ตามขอ้บงั คบัของบรษัิทฯ ขอ้ที่ 17 และมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมถึงมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ) ก าหนดใหก้ารประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่จ านวน   

1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยกรรมการท่ีพน้ต าแหนง่อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด ้คณะ กรรมการของบรษัิทมีจ านวน   

15 คน ดงันัน้กรรมการท่ีออกตามวาระ 5 คนในปีนี ้ไดแ้ก่ 

1. นางญาดา  พฑัฒฆายน กรรมการบรษัิท 

2. นายพงษ์พฒัน ์ ปธานวนิช กรรมการบรษัิท  
3. นายประมขุ  อณุจกัร  กรรมการบรษัิท 
4. นายชยันรนิทร ์ สายรงัษี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายรชัช  สมบรูณสนิ กรรมการบรษัิท 

 ทัง้นี ้นาย รชัช สมบรูณสนิ  ไดแ้จง้ตอ่คณะกรรมการบรษัิท ไมป่ระสงคเ์ขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

บรษัิทอีกวาระหนึง่ 
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บรษัิท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลั กษณะตอ้งหา้ม เพื่อรบัการพิจารณ า

เลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็ปไซตข์องบรษัิท และผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย ตัง้แตว่นัท่ี วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 แตไ่มม่ีผูใ้ดเสนอช่ือบคุคลเขา้มายงับรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี จึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม

และคณุสมบตัิตามที่กฎหมายบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลา ดทนุก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดด้  าเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการสรรหาที่

มีสว่นไดเ้สยีไมไ่ดอ้อกเสยีงเลอืกตนเองตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

บรษัิท โดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมจะเป็นปร ะโยชนต์อ่การด าเนินงานของบรษัิท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณข์องกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหม้ีความหลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนิน

ธุรกิจของบรษัิทโดยใชก้ารวิเคราะหท์กัษะ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการแลว้ จึงเห็นสมควร

เสนอตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. นางญาดา  พฑัฒฆายน เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

2. นายพงษ์พฒัน ์ ปธานวนิช เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่  

3. นายประมขุ  อณุจกัร  เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

4. นายชยันรนิทร ์ สายรงัษี  เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึ่ง 

5. นายพิชญ  สมบรูณสนิ เสนอใหด้ ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดพ้ิจารณาตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ ซึง่เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดไว ้

และจากการพิจารณากลั่น กรองคณุสมบตัิของกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบ 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ กรรมการและกรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม และไมม่ี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจะ

เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท  มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยัทศันแ์ละทศันคติที่ดีตอ่องคก์ร มีความเต็มใจ และ

พรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสด งความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกบั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาเลอืกตัง้ผูม้ีรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการบรษัิท  

1. นางญาดา  พฑัฒฆายน 

2. นายพงษ์พฒัน ์ ปธานวนิช 

3. นายประมขุ  อณุจกัร 

4. นายชยันรนิทร ์ สายรงัษี 

5. นายพิชญ  สมบรูณสนิ 
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 ทัง้นี ้กรรมการล าดบัท่ี 1 – 4 เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัพิจารณาเสนอช่ือ กลบัเขา้เป็น

กรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และ กรรมการล าดบัท่ี 5 นายพิชญ สมบรูณสนิ เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการเสน อช่ือให้

เขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทครัง้แรก 

ส าหรบัประวตัิ และความเช่ียวชาญของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ 

ขอ้มลูการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ / กรรมการชดุยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา ขอ้มลูการถือหุน้ในบรษัิท ขอ้มลูการ ด ารง

ต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทจดทะเบียนและบรษัิท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูท้ี่ไดร้บัเสนอช่ือ

นัน้ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 

หมายเหต ุ ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 16 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่เสียงหนึ่ง 

 (2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

 (3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ  านวนกรรมการที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ ในครัง้นัน้ 

ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 

ข้อมูลประกอบ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ) มาตรา 90 

ก าหนดวา่  หา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นใดแก่กรรมการ เวน้แตเ่ป็นคา่ตอบแท นตามขอ้บงัคบัของบรษัิท และ

ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 24 ทีก่  าหนดไวว้า่บ าเหน็จกรรมการและการจ่ายคา่ตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจากผล

ประกอบการผลการปฏิบตัิงาน อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผล การด าเนินงานของบรษัิท 

สภาพคลอ่งทางธุรกิจ และผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการแตล่ะคน รวมถึงวงเงินคา่ตอบแทนที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุ ม

สามญัผูถื้อหุน้ โดยเปรยีบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับรษัิท หรอืใกลเ้คียงกนั และเห็นสมควรน าเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทใหเ้สน อผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการทกุคณะ ทัง้คณะกรรมการบรษัิท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุในรูปของเงินประจ าต าแหนง่ เบีย้ประชมุ แ ละโบนสัภายในวงเงินไมเ่กิน  10,650,000.00 บาท 

(สบิลา้นหกแสนหา้หมื่นบาทถว้น) ซึง่มากกวา่ปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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รายการ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) หมายเหตุ 

1. โบนสักรรมการบรษัิท 5,250,000.00 5,250,000.00 เทา่เดิม 
2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิท  1,440,000.00 1,320,000.00 เพิ่มขึน้ 9.09% 
3. เบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท 

(ขออนมุตัิงบประมาณส าหรบัการประชมุ 8 ครัง้ 
เบีย้ประชมุ 25,000 บาท / คน / ครัง้) 

3,000,000.00 2,400,000.00 เพิ่มขึน้ 25% 

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

รวม 10,650,000.00 9,930,000.00 เพิ่มขึน้ 7.25% 

% ตอ่รายไดร้วม (งบการเงินรวม) 0.135% 0.156% - 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  เสนอให้ ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา อนมุตัิ โบนสักรรมการบรษัิท คา่ตอบแทน ประธานกรรมการ บรษัิท  เบีย้

ประชมุกรรมการบรษัิท คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2565 เป็นเงิน 10,650,000.00 บาท (สบิลา้นหกแสนหา้

หมื่นบาทถว้น) ส าหรบัการจ่ายคา่เบีย้ประชมุจะจ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของของผู ้

ถือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

ข้อมูลประกอบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ) 

มาตรา 120 ซึง่ก าหนดวา่ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่ าสอบบญัชีของ

บรษัิททกุปี และมาตรา 121 ซึง่ก าหนดวา่ ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ 

ของบรษัิท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุก าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนมีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีในกรณีที่

ผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทาน หรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 7 รอบบญัชี ไม่

วา่จะติดตอ่กนัหรอืไม ่โดยสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลา

อยา่งนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีประจ าปี 

2565 โดยไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู ้  ความสามารถของทีมงานและประสบการณใ์นการ

ตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจที่จะไดร้บั และความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ 
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คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บรษัิท ประจ าปี 2565 ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 2 

2. นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ ์ 6699 2 

3. นางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ 8658 1 

4. นายสวุฒัน ์มณีกนกสกุล 8134 2 

5. นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ 9012 1 

6. นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ 10142 1 

7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 10769 1 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีขา้งตน้คนใดคนหนึง่ หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ ซึง่เ ป็นผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ  จ ากดั  เป็นผูท้  าการตรวจสอบ   

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้

ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูม้ีอ  านาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบรษัิท 

สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีแต่

ละทา่นปรากฎตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 และก าหนดคา่สอบ บญัชีเป็น เงินจ านวน 1,500,000.00 บาท  (หนึง่ลา้น       

หา้แสนบาทถว้น) มากกวา่ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงนิ ปี 2565 ปี 2564 หมายเหตุ 

1. สอบทานงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม (3 ไตรมาส) 630,000.00 600,000.00 เพิ่มขึน้ 5% 

2. ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมประจ าปี 790,000.00 750,000.00 เพิ่มขึน้ 5.33% 

3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในสว่นของบรษัิทรว่ม 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

รวม 1,500,000.00 1,430,000.00 เพิ่มขึน้ 4.9% 

 ทัง้นี ้ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั และ ผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ทัง้ 7 ทา่น เป็นผูส้อบบญัชีที่ส  านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และไมม่ีความสมัพนัธ ์และ /หรอื ไมม่ี สว่นไดเ้สยีกบั

บรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไมไ่ดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ แล ะแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สอบบญัชี

ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิาร ประจ าปี 2565 ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่บรษัิทถือหุน้อยู ่

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามขอ้เสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผู้

ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดย  
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นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 

หรือ นายธนะวฒุิ  พิบลูยส์วสัดิ ์ ทะเบียนเลขที ่ 6699 

หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ ทะเบียนเลขที ่ 8658 

หรือ นายสวุฒัน ์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที ่ 8134 

หรือ นางสาวพจนรตัน ์ ศิรพิิพฒัน ์ ทะเบียนเลขที ่ 9012 

หรือ นางสาวรุง่นภา  แสงจนัทร ์ ทะเบียนเลขที ่ 10142 

หรือ นางสาวเตชินี  พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที ่ 10769 

คนใดคนหนึง่ เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2565 และก าหนดคา่ตอบแทนตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอยา่งเหมาะสมแลว้ และคณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบดว้ยแลว้  

การลงมติ มติในระเบียบวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 

ข้อมูลประกอบ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตร 105 ก าหนดให ้“ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบั

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้น

หนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได”้ นอกจากนี ้วาระนีก้ าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรอืใหค้วามเห็นตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการ

บรษัิท (ถา้มี) และ/หรอืใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจวุาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่

ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนดไวใ้นการประชมุครัง้นี ้และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้

มี) และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทตอบขอ้ซกัถาม หรอืชีแ้จงผูถื้อหุน้ 

ทัง้นีจ้ากการท่ีบรษัิท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเพิ่มเติมวาระการประชมุไดต้ัง้แตว่นัท่ี 29 พฤศจิกายน

2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 โดยประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท นัน้ ปรากฎวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพิ่มเติม 

อนึง่ บรษัิทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัท่ี 

19 มีนาคม 2565 

บรษัิทจึงขอเรยีนเชิญทา่นผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลาและสถานท่ีดงักลา่ว โดยทางบรษัิทไดเ้ผยแพร่

หนงัสอืเชิญ ประชมุและเอกสารตา่งๆ ท่ี เก่ียวขอ้งกบัการประชมุในครัง้ นีใ้นเว็บไซตข์อง บรษัิท (https://vibhavadi.com/ir) 

ตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณาวาระตา่งๆ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมารว่มประชมุดว้ยตนเองกรุณาถือบตัรประชาช นประจ าตวัมาแสดง สว่นผูถื้อหุ้ นทา่นใดไมส่ามารถเขา้

ประชมุดว้ยตนเองได ้และมีความประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอื แบบ ข .) ตามแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบ

มา (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5)  

https://vibhavadi.com/ir
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             หากทา่นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท โดยบรษัิทขอเสนอรายช่ือ กรมการอิสระในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ดงันี ้

1. นายศิโรตม ์ สวสัดิพ์าณิชย ์
2. นายนิคม  ไวยรชัพานิช 
3. นายชยันรนิทร ์ สายรงัษี  
4. พลเอกบญุเลศิ  จนัทราภาส  
5. นายประเสรฐิ  ศรอีฬุารพงศ ์

 (โปรดดรูายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6) 

 บรษัิทใครข่อใหท้า่นผู้ ถือหุน้โปรดทราบและปฏิบตัิตามเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้    

การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงดงัที่ก าหนดในเอกสาร (สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4) และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการ

ลงทะเบียน โปรดน าหนงัสอืนดัประชมุ แบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมมาแสดงเพื่อยืนยนัตนในการเขา้รว่มประชมุ

ดว้ย 

 บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2  

อนึง่ สบืเนื่องมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่ อการ

จดัการป ระชมุสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2565 และเพื่อประโยชนใ์นการดแูลสขุภาพของผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการ

ประชมุ บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) ในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565 และใครข่อความรว่มมือทา่นผูถื้อหุน้ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว โดยเครง่ครดัเพื่อสขุภาพท่ีดีของผูถื้อหุน้ทกุ

ทา่น 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

               (นายพิจิตต ์วิรยิะเมตตากลุ) 

                       กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

 

 

ส านกังานบรษัิท 

โทร 0-2561-1111 ตอ่ 2421, 2424, 2427 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. 

ณ. ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวด ี
51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

________________________________ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ ) แถลงวา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง  27 ราย และผูร้บั
มอบฉนัทะ 49 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 76 ราย จ านวนหุน้ท่ีถือ ณ เวลาเริม่ประชมุรวมได ้9,613,154,884 หุน้ คิดเป็น 
70.8106% ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  
 ประธานกรรมการบรษัิท  (นายนิคม ไวยรชัพานิช ) กลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 และได้
มอบหมายกรรมการและเลขานกุารแนะน ากรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

1. นายนิคม ไวยรชัพานิช  ประธานกรรมการบรษัิท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายชยัสทิธ์ิ วิรยิะเมตตากลุ กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ 
    ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ  
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 3. นายศิโรตม ์สวสัดิพ์าณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

4. นายชยันรนิทร ์สายรงัษี  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. นายประเสรฐิ ศรอีฬุารพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส กรรมการอิสระ 
7. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ ์  กรรมการ/กรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ 
8. นางญาดา พฑัฒฆายน  กรรมการ/กรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ 
9. นายพิจิตต ์วิรยิะเมตตากลุ กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ 
    กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ 
10. ทนัตแพทยช์ านาญ ชนะภยั กรรมการ 
11. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 

 12. นางบวรพรรณ รฐัประเสรฐิ กรรมการและเลขานกุาร/กรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ 
     กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ 
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ประธานฯ แนะน าผูบ้รหิารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มารว่มประชมุในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
1. นายแพทยพ์รอ้มพงษ์  พีระบลู  รองประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายแพทยช์ยัสทิธ์ิ  คปุตว์ิวฒัน ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล / 

กรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ /   
กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ 

3. นายแพทยว์ีระยทุธ  เชาวป์รชีา กรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ / 
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

 4. นางศศิธร   นรไกร  กรรมการบรหิารและก ากบัดแูลกิจการ / 
เลขานกุารบรษัิท  

 5. นายยงยทุธ   โดมสรุยิา  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
แนะน า นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์และ  นายณฏัฐพล กลิน่ไชย  และ นางสาวสนุิษา หนปูาน  ผูส้อบบญัชี จาก

บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดยมี นางวนัทนีย ์จารกึ อาสาพิทกัษ์สทิธิ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิ ผูล้งทนุไทย
เขา้รว่มประชมุดว้ย 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ ) ชีแ้จงรายละเอียดของการออก
คะแนนเสยีงเพิ่มเติมดงันี ้
 1. ผูถื้อหุน้รายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีมีหรอืไดร้บัมอบฉนัทะมา 
 2. ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก . และแบบ ข . จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงในแต่
ระเบียบวาระได ้การออกเสยีงที่ไมต่รงตามหลกัเกณฑ ์จะถือวา่การออกเสยีงเสยีไปและจะนบัเป็นการงดออกเสยีง 
 3. ในแตล่ะระเบียบวาระท่ีตอ้งมีการขออนมุตัิ ผูถื้อหุน้ในหอ้งประชมุที่ยงัไมไ่ดอ้อกเสยีงสามารถลงคะแนนเสยีง
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ได ้
 4. หากผูถื้อหุน้ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือใหเ้จา้หนา้ที่เดินไปรบัใบลงคะแนนเพื่อ
น ามาบนัทกึตอ่ไป 
 5. การนบัคะแนนจะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงในแตล่ะระเบียบ
วาระเทา่นัน้ โดยน าคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ และ
ถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นดว้ยตามที่เสนอ 
 6. ในทกุระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็นหรอืเสนอค าถาม ขอใหท้า่นยกมือ 
เพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ บรษัิทของดการจดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถามค าถามใดๆ 
ในท่ีประชมุ หากผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคท์ี่จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอใหท้า่นเขียนค าถามและสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ท่ีอยูใ่นหอ้ง
ประชมุ ทัง้นี ้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีนีจ้ะด าเนินการดว้ยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ 
 เมื่อแจง้วิธีการออกเสยีงแลว้ กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ) รายงานวา่ บรษัิทไดเ้ผยแพรใ่ห้
ผูถื้อหุน้รบัทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิท เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอ
เรือ่งที่เห็นวา่ส าคญั สมควรจะรวบรวมบรรจเุป็นระเบียบวาระในการประชมุวนันี ้รวมถึงการเสนอช่ือผูท้ี่มี คณุสมบตัิและ
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑข์องบรษัิท เพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564  
ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอในเรือ่งดงักลา่ว 
 ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
 

 ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ) แจง้วา่ บรษัิทไดจ้ดัสง่รายงานการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยรายงานมีทัง้หมด 23 หนา้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการ
ประชมุดงักลา่วไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่วดว้ย 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 
เมื่อผูถื้อหุน้ไมม่ีขอ้สอบถามอื่นใด ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ  ทัง้นี ้ไดม้ีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงใน

วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,615,509,324 เสยีง 
กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ) ไดแ้ถลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นดว้ย  จ านวน  9,615,509,324 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน              -     เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทข์องจ านวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมี

มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ กลา่วเชิญทา่นผูถื้อหุน้รบัทราบรายการสรุปผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2563 โดยมอบหมาย
กรรมการผูจ้ดัการ นายพิจิตต ์วิรยิะเมตตากลุ เป็นผูบ้รรยายสรุป มีสาระที่ส  าคญัดงันี ้
 1. งบการเงินรวม 

เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 สง่ผลท าใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลในปี 2563 ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั รายได้
ปี 2563 ของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม ลดลงกวา่ 7.78% จากปี 2562 โดยมีสาเหตมุาจาก  

1. จ านวนคนไขน้อก ลดลง 12.62% คนไขใ้น ลดลง 25.32% อนัมีสาเหตหุลกัมาจากการระบาดของไวรสั           
โควิด -19 ตัง้แตเ่ดือน มีนาคม 2563 เป็นตน้มา ท าใหร้ายไดใ้นสว่นของบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ลดลง 
6.36% และรายไดใ้นสว่นของ บรษัิท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)ลดลง 20.72%  

2. รายไดจ้ากบรษัิท ปริน๊สต์ัน้ พารค์ สวีท จ ากดั  เป็นบรษัิทยอ่ย ประกอบธุรกิจโรงแรม มีรายไดล้ดลง 22% โดย 
ทางบรษัิทฯ ไดป้รบัเปลีย่นจากการใหบ้รกิารรบัคนทั่วไป มาเป็นการท า Alternative State Quarantine ในช่วงครึ่งปีหลงั ซึง่
คาดวา่จะสามารถเพิ่มรายไดใ้นปี 2564 อยา่งมีนยัยะส าคญั 

3. รายไดจ้ากโรงงานผลติเครือ่งมือแพทย ์บรษัิท ทิพยบดินทร ์จ ากดั ลดลง 7.97% เนื่องจากตวัโรงงานไดอ้ยู่
ในช่วงก าลงัจะปิดกิจการ 

4. การเรยีกคืน DRG>2 เพิ่มในสว่นของ โรงพยาบาลลานนา จ านวน 36 ลา้นบาท 
มีองคป์ระกอบของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้และลดลง ดงันี ้

 บรษัิทยอ่ย 
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 บรษิัทรว่ม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. จ านวนผูป่้วย 
 ในปี 2563 จ านวนผูป่้วยนอกลดลง 12.62% จากปี 2562 ผูป่้วยในลดลง 25.32% จากปี 2562 
 3. การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถือหุน้ในปี 2563 
 3.1 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทนุในบรษัิท วีพรซีิชั่น จ ากดั 70% ของทนุจดทะเบียน 5,000,000 บาท มลูคา่หุน้ละ 2.50 
บาท คิดเป็นเงิน 3,500,000 บาท 
 3.2 บรษัิทฯ ไดล้ดสดัสว่นการถือหุน้บรษัิทรว่ม (บรษัิท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั ) จาก 40.75% คงเหลอื 
33.73% 
 3.3 บรษัิทฯ ไดเ้พิ่มสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิท ทิพยบดินทร ์จ ากดั จาก 33.33% เป็น 38.18% 
 4. การด าเนินการรองรบัการแพรร่ะบาดโควิด – 19 
 บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการเพื่อเพิ่มรายรบัในโครงการตา่งๆ ดงันี ้
 4.1 บรกิารตรวจ โควิด – 19 Drive Though 
 4.2 รว่มกบัโรงแรม ปริน๊สต์ัน้ ปารค์ สวีท โรงแรม คาซา่นิทรา โรงแรมชินนามอ่น โรงแรมคาซา่วิมายา และโรงแรม
เซเรเน ่ในการรบัผูป่้วย ASQ (Alternative State Quarantine) และไดป้รบัเปลีย่นโรงแรมปริน๊สต์ัน้ จากการรบัผูป่้วย ASQ 
เป็น Hospitel รบัผูป่้วยโควิด – 19  
 4.3 การเขา้รว่มกบั Online Application เช่น Grab และ Line ในการใหบ้รกิารอาหารจากศนูยก์ารคา้วิพลาซา่ การ
เขา้รว่มเปิดรา้นคา้ online กบั Lazada 
 5. บรกิารใหม ่
 5.1 บรษัิท วีพรซีิชั่น จ ากดั ใหบ้รกิารการแพทยช์ลอวยั (Anti Aging) 
 5.2 บรษัิท บิวตีด้ีไซน ์จ ากดั ขยายบรกิารดา้นปลกูผม และศลัยกรรมตกแตง่ 
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 6. โครงการลงทนุของบรษัิทรว่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. แผนธุรกิจในปี 2564 
 จะมุง่เนน้ไปยงับรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่มีผลประกอบการขาดทนุใหก้ลบัมามีก าไรหรอืลดผลขาดทนุใหเ้หลอื
นอ้ยที่สดุ อาทิ บรษัิท ปริน๊สต์ัน้ พารค์สวีท จ ากดั จะปรบัเป็น Hospital การปิดบรษัิท ทิพยบดินทร ์จ ากดั  เพื่อลดผลขาดทนุ 
การปรบัโรงพยาบาลวิภารามชยัปราการเป็นโรงพยาบาลท่ีรบัผูป่้วยโควิด – 19 โดยเฉพาะ 
 8. นโยบายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 
 บรษัิท ไดด้  าเนินการยื่นขอรบัรองตอ่คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติและ
อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปรบัปรุงเนือ้หาตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการ โดยคาดวา่จะไดร้บัการรบัรองภายในปี 2564 นี ้
 9. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 ในปี 2563 บรษัิท ยงัคงใหค้วามส าคญักบัการตอบแทนสงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ไดม้ีการจดักิจกรรมเพื่อสงัคม
ในด้า้นตา่งๆ อาทิ กิจกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพโดยเฉพาะ  การดแูลตนเองในภาวะการแพรร่ะบาดของ โควิด-19 การรบั
บรจิาคโลหิตรว่มกบัสภากาชาดไทย การออกหนว่ยแพทยเ์คลือ่นท่ีในชมุชนท่ีหา่งไกลและยากไร ้การมอบทนุการศกึษาใหก้บั
บตุรพนกังานโรงพยาบาล รวมถึงการจดัสปัดาหค์วามปลอดภยั เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งสิง่แวดลอ้มที่ ดี ทัง้ใน
การท างานและการดแูลผูป่้วย การติดตัง้แผงโซลา่รเ์ซลลเ์พื่อลดการใชไ้ฟฟา้ เป็นตน้ 
 เมื่อไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร กลา่วสรุป ดงันี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
 ประธานฯ มอบหมาย ใหก้รรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ ) ชีแ้จง ตอ่ที่ประชมุ โดยสรุปวา่       
งบการเงินของบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน ) ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบ บญัชี ผา่นการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบรษัิทวา่ถกูตอ้ง และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบและ
พิจารณาลว่งหนา้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ โดยมีตวัเลขที่ส  าคญัสรุป ไดด้งันี  ้
  

รายการ งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิบริษัท (บาท) 

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

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

สว่นของผูถื้อหุน้ 10,734,020,375.00 5,943,361,069.00 

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

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

ก าไรตอ่หุน้ ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุน้) 0.0335 0.0413 

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เมื่อผูถื้อหุน้ไมม่ีขอ้สอบถาม อื่นใด ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ไดม้ีผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุ
และใชส้ทิธิออกเสยีงในวาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,615,509,324 เสยีง 
 

กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นดว้ย  จ านวน  9,615,509,324 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน              - เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียง เอกฉันท์ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

งบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี 
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ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายของบริษัท 
   และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 

 
 ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ ) ชีแ้จงนโยบายการจ่ายปันผลของ
บรษัิท  ซึง่ก าหนดไวว้า่ บรษัิท จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธิของงบการเงินในแตล่ะปี หลงั
หกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายก าหนดและบริ ษัทไดก้ าหนดไว้  อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะน า
ปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคลอ่งของบรษัิท เง่ือนไข  และขอ้ก าหนดในสญัญาที่บรษัิทผกูพนั
อยู ่ตลอดจนแผนการลงทนุของบรษัิทและบรษัิทในเครอื รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 บรษัิทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 449,799,642.00 บาท และก าไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 554 ,502 ,176 .00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทขา้งตน้ 
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้ เห็นวา่ บรษัิท สมควรจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท 
 โดยมีขอ้มลูเปรยีบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา 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. อตัรารอ้ยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 97.93% 83.64% 

7. มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(พาร)์ 0.10 0.10 

 
บรษัิท ไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจากก าไรสทุธิในปี 2563 จ านวน 12,329.00 บาท (หนึง่หมื่นสองพนัสาม

รอ้ยยี่สบิเกา้บาทถว้น)  
บรษัิท ก าหนดรายช่ือ ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  

ปรากฎวา่ผูถื้อไมม่ีสอบถาม ประธานจึงขอให้ ผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ  ทัง้นี ้ไดม้ีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงในวาระนี ้
ทัง้สิน้ 9,615,509,324 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย  จ านวน  9,615,509,324 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100.0000 %  
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน              -    เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ   -   % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   -   % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันทข์องผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมัติ
การจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายของบริษัท และการจ่ายเงนิปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
อัตราหุ้นละ 0.040 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนี้การจ่ายเงนิปันผล
ดังกล่าวจะ จ่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงนิปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน
ก าหนดสิทธิผู้ถอืหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงนิปันผล วันที่ 10 พฤษภาคม 
2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  

ประธาน แจง้วา่ เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยีในการประชมุครัง้นี ้จึงขอมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(นายศิโรตม ์สวสัดิพ์าณิชย)์ ด าเนินการประชมุแทน 

นายศิโรตม ์สวสัดิพ์าณิชย ์แจง้วา่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่
ตามวาระ รวม 5 คน ประกอบดว้ย 

1. นายนิคม  ไวยรชัพานิช ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายช านาญ  ชนะภยั  กรรมการบรษัิท  
3. นางสาวฤกขจี  กาญจนพิทกัษ์ กรรมการบรษัิท 
4. นายพิจิตต ์ วิรยิะเมตตากลุ กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นางบวรพรรณ  รฐัประเสรฐิ กรรมการและเลขานกุาร 

 บรษัิท ไดเ้ผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้รบัทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์
ของบรษัิท เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทระหวา่ง
วนัท่ี 7 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 แตไ่มม่ีผูใ้ดเสนอรายช่ือกรรมการเขา้มายงับรษัิท 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

ไดพ้ิจารณาช่ือบคุคลทัง้หมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทน ์ใหเ้สนอช่ือ

บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดแ้ก่ 

1. นายนิคม  ไวยรชัพานิช เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

2. นายช านาญ  ชนะภยั  เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่  

3. นางสาวฤกขจี  กาญจนพิทกัษ์ เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

4. นายพิจิตต ์ วิรยิะเมตตากลุ เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

5. นางบวรพรรณ  รฐัประเสรฐิ เสนอใหด้ ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดพ้ิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
เสนอ ซึง่เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดไว ้และจากการพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของ
กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ กรรมการและกรรมกา ร
อิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท มี
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จรรยาบรรณธุรกิจมีวิสยัทศันแ์ละทศันคติที่ดีตอ่องค์ กร มีความเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมายอยา่ง  
เต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายตา่งๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ส าหรบัประวตัิและความเช่ียว ชาญของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหนง่เ ป็นกรรมการ 

ขอ้มลูการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ / กรรมการชดุยอ่ยในรอบปีที่ผา่นมา ขอ้มลูการถือหุน้ในบรษัิท ขอ้มลูการด ารง

ต าแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทจดทะเบียนและบรษัิท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูท้ี่ไดร้บัเสนอช่ือ

นัน้ ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  
ปรากฏวา่ ผูถื้อหุน้ไมม่ีขอ้สอบถาม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุไดด้  าเนินการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและได้

แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงของกรรมการแตล่ะทา่นดงันี ้
 1. นายนิคม ไวยรชัพานิช มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,613,659,524 เสยีง 

เห็นดว้ย  จ านวน  9,610,598,407 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9682 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         3,061,117  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0318 %  
งดออกเสยีง จ านวน             - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
2. นายช านาญ ชนะภยั มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,615,509,524 เสยีง 
เห็นดว้ย  จ านวน  9,612,448,407 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9682 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         3,061,117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0318 %     
งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
3. นางสาวฤกขจี กาญจพิทกัษ์ มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,615,509,524 เสยีง 
เห็นดว้ย  จ านวน  9,612,448,407 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9682 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         3,061,117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0318 % 
งดออกเสยีง จ านวน            - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
4. นายพิจิตต ์วิรยิะเมตตากลุ มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,169,509,524 เสยีง 
เห็นดว้ย  จ านวน  9,166,448,407 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9666 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         3,061,117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0334 % 
งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
5. นางบวรพรรณ รฐัประเสรฐิ มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,593,035,441 เสยีง 
เห็นดว้ย  จ านวน  9,589,974,334 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9681 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         3,061,117 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0319 % 
งดออกเสยีง จ านวน           - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง  
กรรมการที่ครบก าหนดตามวา ระ และกรรมการที่เสนอชื่อเข้าใหม่ตามรายนาม 
ดังต่อไปนี้ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายช านาญ ชนะภยั  กรรมการบริษัท  
3. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ ์ กรรมการบริษัท 
4. นายพิจิตต ์วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ 
5. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล าดับที่ 1 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 
 
 ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร (นายชยัสทิธ์ิ วิรยิะเมตตากลุ ) ในฐานะเลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผูถื้อหุน้ 
 กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร (นายชยัสทิธ์ิ วิรยิะเมตตากลุ) ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
คา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบของบรษัิท โดยค านงึถึงผลประกอบการ 
ความสอดคลอ้งกบัสภาวะของอตุสาหกรรมที่มีขนาดใกลเ้คียงกนัและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั เสนอการใหค้า่ตอบแทนดงันี  ้

รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) หมายเหตุ 
1. โบนสักรรมการบรษัิท 5,250,000.00 5,700,000.00 ลดลง 7.90% 
2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิท  1,320,000.00 1,320,000.00 เทา่เดิม 
3. เบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท 
(ขออนมุตัิงบประมาณส าหรบัการประชมุ 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. ผลประโยชนอ์ื่นใด ไมม่ี ไมม่ี - 

รวม 9,930,000.00 10,380,000.00 450,000.00 
ลดลง 4.34% 

% ตอ่รายไดร้วม (งบการเงินรวม) 0.157% 0.151%  
    

โดยคณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ สมควรอนมุตัิคา่ตอบแทน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีไดพ้ิจารณากลั่นกรองใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการและสภาวะ
อตุสาหกรรมที่มีขนาดใกลเ้คียงกนัและคณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบดว้ยแลว้ 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 
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ปรากฏวา่ผูถื้อหุน้ไมม่ี ขอ้สอบถาม ประธานจึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติ  ทัง้นี ้ไดม้ีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงใน
วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,615,509,524 เสยีง 
กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย  จ านวน  9,615,509,524 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน          - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน             - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 
กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสีย งเอกฉันท์ ของผู้ถอืหุ้นซ่ึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการด าเนินงาน ปี 2563 เป็นเงนิ  
   5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) 

   2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 1,320,000 บาท 
      (หน่ึงล้านสามแสนสองหม่ืนบาทถว้น) 
   3. เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 2,400,000 บาท 

   (สองล้านสี่แสนบาทถว้น) 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงนิ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหม่ืนบาทถว้น) 
ต่อปี 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 
 
 ประธานฯ มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิโรตม ์สวสัดิพ์าณิชย)์ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ) มาตรา 120 ซึง่

ก าหนดวา่ ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี แตง่ตัง้ ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี และ

มาตรา 121 ซึง่ก าหนดวา่ ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท 

นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุก าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนมีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีในกรณีที่ผูส้อบบญัชีราย

ใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทาน หรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 7 รอบบญัชี ไมว่า่จะติดตอ่กนั

หรอืไม ่โดยสามารถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็ตาม 

บรษัิทจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญั ชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 

รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี ทกัษะความรู ้ความสามารถของทีมงานและประสบการณใ์นการตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจที่จะไดร้บั 
และความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้
ถือหุน้แตง่ตัง้ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2564 ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 1 

2. นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ ์ 6699 1 

3. นางสาวโสรยา ตินตะสวุรรณ 8658 - 

4. นายสวุฒัน ์มณีกนกสกุล 8134 1 

5. นางสาวพจนรตัน ์ศิรพิิพฒัน ์ 9012 - 

6. นางสาวรุง่นภา แสงจนัทร ์ 10142 - 

7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 10769 - 

 
 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีขา้งตน้คนใดคนหนึง่ หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูท้  าการตรวจสอบ แสดง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้รษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูม้ีอ  านาจแตง่ตัง้ผูส้ อบบญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบรษัิท 

สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีแต่

ละทา่นปราก ฏในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย 8) และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,430,000บาท 

(หนึง่ลา้นสีแ่สนสามหมื่นบาทถว้น) เทา่กบัปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
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. ตรวจสอบงบการเงินรวมในสว่นของบรษัิทรว่ม 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

รวม 1,430,000.00 1,430,000.00 เท่าเดิม 
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 ทัง้นี ้บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้ทัง้ 7 ทา่น เป็นผูส้อบบญัชีที่ส  านกังา น

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบ และไมม่ีความสมัพนัธ ์และ /หรอื ไมม่ี สว่นไดเ้สยีกบั

บรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไมไ่ดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท

จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท สอบบญัชี

ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิาร ประจ าปี 2564 ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มที่บรษัิทถือหุน้อยู ่

โดยคณะกรรมการบรษัิทได้ เห็นชอบตามขอ้เสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นควร  ให้เสนอที่ประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณา  

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  
ปรากฏวา่ ผูถื้อหุน้ไมม่ีขอ้สอบถาม ประธานจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิออกเสยีงใน

วาระนี ้9,615,509,524 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เหน็ดว้ย  จ านวน  9,612,666,624 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9704 % 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน         2,842,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0296 % 
งดออกเสยีง จ านวน         - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) โดย  
 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ ์ ทะเบียนเลขที ่ 4752 

หรอื นายธนะวฒุิ  พิบลูยส์วสัดิ ์ ทะเบียนเลขที ่ 6699 

หรอื นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ ทะเบียนเลขที ่ 8658 

หรอื นายสวุฒัน ์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที ่ 8134 

หรอื นางสาวพจนรตัน ์ ศิรพิิพฒัน ์ ทะเบียนเลขที ่ 9012 

หรอื นางสาวรุง่นภา  แสงจนัทร ์ ทะเบียนเลขที ่ 10142 

หรอื นางสาวเตชินี  พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที ่ 10769 

 
 

คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบ
บัญชีเป็นเงนิ 1,430,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนสามหม่ืนบาทถว้น) 
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ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีเรือ่งอื่นใดจะเสนอหรอืไม่ 
 

เมื่อไม่ มีผูเ้สนอเรือ่งอื่นใด ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชมุ และขอบคณุ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร แพทย ์และบคุลากรโรงพยาบาลวิภาวดีทกุทา่นท่ีไดทุ้ม่เท เสยีสละ ปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ในภาวะการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด – 19 เพื่อใหอ้งคก์รกา้วขา้มวิกฤติไปอยา่งมั่นคง และกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
 
 
 

(นายนิคม ไวยรชัพานิช)               
          ประธานกรรมการบริษัท 
 

 
 

           (ดร.บวรพรรณ  รฐัประเสรฐิ) 
                     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบ้นัทกึการประชมุ 
ศศิธร นรไกร 
เลขานกุารบรษัิท 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น) 

 
หมวด 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 ขอ้ 32. คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดือนนบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบรษัิท 
 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดหรื อผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้คน ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดแ้ตต่อ้ง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีก ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในห นงัสอืดงักลา่วดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้
ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุและเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพรอ้มด้ วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิหรอืพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ไปใหผู้ถื้อหุน้ และ
นายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนการประชมุและโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสื อพิมพต์ิดตอ่กนัไมน่อ้ย
กวา่สามวนั ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
             สถานท่ีประชมุ ใหอ้ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการจะก าหนด 
 ขอ้ 34. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้
คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ย
ไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่ การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใดเมื่อเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุไม่
ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากวา่การประชมุนัน้เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อ
หุน้นัน้ไมใ่ช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ขอ้ 35. เวน้แตพ่ระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั จะบญัญตัิไวเ้ป็นอยา่งอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ มติของที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงขา้งมาก 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั การ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทหรอืรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) ในกรณีที่บรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายกา รท่ีเก่ียวกบัการไดม้า
หรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ยตามความหมายที่ก าหนดที่เก่ียวโยงกนัของ
บรษัิทจดทะเบียนแลว้แตก่รณี ใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่ว
ก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ดว้ย 

ขอ้ 36. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ ซึง่กิจการของบรษัิทท่ีไดด้  าเนินการไปในรอบ

ปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
(6) เรือ่งอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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เงือ่นไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ าปี 2565 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง ขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะ
เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท จด
ทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเ ป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (ซึง่
ตอ่ไปจะเรยีกวา่ “บรษัิทฯ”) จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้แทนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป 
 
 การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนงัสอืเดินทางฉบบัจรงิ (กรณีผู้
ถือหุน้เป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

- ในกรณีที่มีการแกไ้ขช่ือ – สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย 
 การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้มนี ้

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสยีงลงคะแนนแยกไดใ้นแตล่ะวาระของการประชมุวา่ เห็นดว้ย
ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงโดยก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไวต้อ่ประธานท่ีประชมุและ /หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานก่อน
เวลาประชมุ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรื อ ขีดลบขอ้ความที่ส  าคญั ผู้
มอบฉนัทะจะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- การมอบฉนัทะโดยเฉพาะจากผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริม่เปิด
ลงทะเบียนเพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 

- หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท สามารถมอบให ้ 
1) นายศิโรตม ์สวัสดิ์พาณิชย ์ หรอื 

2) นายนิคม ไวยรัชพานิช  หรอื 
    3) นายชัยนรินทร ์สายรังษี * หรอื 

4) พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส  หรอื 
5) นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ ์

เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียว 
นายชัยนรินทร ์สายรังษี  มีสว่นไดเ้สยีในระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
 บรษัิทจะเริม่ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ก่อนเริม่การประชมุไมน่อ้ยกวา่ 1 ชั่วโมง 
หรอืตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี 
51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ (สิง่ที่สง่มาดว้ย
ล าดบัท่ี 10) ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
 บรษัิทจะใชว้ิธีการลงทะเบียนดว้ยระบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) ดงันัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุโปรดน าหนงัสอืเชิญประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และแบบลงทะเบียนซึง่ไดพ้ิมพค์ิวอารโ์คด้
ไวม้าดว้ย และโปรดแสดงเอกสาระบไุว ้ดงันี ้ณ จดุรบัลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ 
 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
  1.1 บคุคลธรรมดา 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 11) ซึง่ผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือแลว้ 
  (2) เอกสารที่สว่นราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอื
หนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
  1.2 นิติบคุคล โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 11) ซึง่ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม ) ที่มาดว้ย
ตนเอง ลงลายมือช่ือแลว้ 
  (2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเกิน 1 ปี) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน
นิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) ที่มาดว้ยตนเอง และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงนาม) ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 
  (3) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
  2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 11) ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ  (แบบ 1. หรอืแบบ ข .) ซึง่ไดก้รอ ก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ื อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ ติดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท (บรษัิทได้
จดัเตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้หแ้ลว้) 
  (3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
  (4) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
  2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 11) ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ (แบบ ก. หรอืแบบ ข .) ติดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท (บรษัิทไดจ้ดัเตรี ยมอากรแสตมป์ไวใ้หแ้ลว้ ) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือของผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
  (3) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่บคุคล
ที่ลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 
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  (4) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ท่ีบคุคล
ดงักลา่วไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
  (5) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
  2.3 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท (ตามรายช่ือที่ปรากฎในสิง่ที่สง่มาดว้ย 6) 
  (1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 11) 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ (แบบ ก . หรอืแบบ ข .) ซึง่เลอืกมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่งหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บรษัิทระบไุวใ้นหนงัสอื
มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงคนเดียว และไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
  (3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 2.1 (3) และ 2.1 (4)  
  (4) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5) 
 
หมายเหต ุ: 
 1. กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท โปรดสง่ห นงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารตามที่ก าหนด เพื่อให้
ส  านกังานเลขานกุารบรษัิทไดร้บั ภายในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565  
 2. ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนน
เสยีงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ ที่ตนถืออยู ่โดยไมส่าสมารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่
จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด ้
 3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท (ส าหรบับคุคลธรรมดา บรษัิทไดเ้ตรยีมอากรแสตมป์ไวใ้หแ้ลว้) ในหนงัสอื
มอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัที่ท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
 4. กรณีนิติบคุคล หากผูล้งนามในหนงัสอืมอบอ านาจ หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะไมใ่ช่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามตาม
หนงัสอืรบัรองนิติบคุคล ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนงัสอืมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุหบ้คุคลที่มาประชมุ
มีสทิธิเขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามนิติบคุคล  
 ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ 
ก่อนเวลาประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 28 เมษายน 2565 
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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก) 

PROXY Form A. 
เขียนที่................................................................................... 
Written at……………………….………………………….……. 

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

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม.................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………….…....………..เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of…………….…………shares  
  หุน้สามญั………………………...…….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั…………………….…....………..เสยีง 
 Ordinary share………………………..shares 
  หุน้บรุมิสิทธิ…………………....…...…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……..…………….…………….…เสียง 
 Preference share…………………….shares 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint 
 1. นายศิโรตม ์สวัสดิ์พาณิชย ์อายุ 74 ปี 

1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ่า้นเลขที่ 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 

 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี 
      2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ่า้นเลขที ่7/7 ถนนลาดพรา้ว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok 
  3. นายชัยนรินทร ์สายรังษี อายุ 52 ปี* 
       3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52* 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขที่ 488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

                Residing at 488/19 Soi Sukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 
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  4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี 
       4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 

       อยูบ่า้นเลขที ่422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ ์อายุ 58 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขที่ 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..….…… 
อยูบ่า้นเลขที.่............ถนน…….........…..ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต......................….จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย.์.............. 
Address………....…Road…………………..…….….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์.....................Province…………..……..…………….……Zip Code……………….…
  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ของ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน ) ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ. หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 
โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 General Shareholders’ Meeting to be held on 
28 April 2022 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chatuchak, 
Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 

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

        ลงช่ือ................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.....................................................................) Proxy 
Holder 

         
        ลงช่ือ................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

        
        ลงช่ือ................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.............................................................) Proxy Holder 

 
* หมายเหต ุRemarks: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. ผูถื้อหุน้ สามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระได ้โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี  6 ทัง้นี ้กรรมการ
อิสระดงักลา่วเป็นผูท่ี้มีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

* กรรมการอิสระล าดบั 3 นายชัยนรินทร ์สายรังษี มีสว่นไดเ้สีย ในวาระ ดงันี ้
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ครบวาระในปีนี ้  และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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. Chainarin Sairungsri 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) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว..........................................นามสกลุ........................................................ .สญัชาต.ิ....................... 
       I/We Mr./Mrs./Miss………………………….……Surname……………..………..………..…………..Nationality………....….. 
อยูบ่า้นเลขที.่..................ถนน……....................................ต าบล/แขวง................................…...........อ าเภอ/เขต......................................... 
Address…….…...…Road…………………………….Sub-District…………………………….…District…….………………………………… 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์.......................Province…………..……...…...……………Zip Code…………..…...…
  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………………...............………....เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of……………..…….……………shares  

 หุน้สามญั…………………...................……...…….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั………...........…….…….…………..เสียง 
Ordinary share…………………………….………..shares 

  หุน้บรุมิสิทธิ…………………..…......................……หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……..…………........…………….…เสียง 
 Preference share…………………………….…….shares 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint 

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

อยูบ่า้นเลขที.่...........ถนน…...............…..ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.....................….จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์............... 
Address……....Road…………………Sub-District………..…..........District…….…………….Province……...…….. Zip code………..….. 
 หรอื ขอมอบฉันทะให ้(สามารถมอบใหก้รรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
 Or hereby appoint (May grant proxy to VIBHA Independent Director of which details as in Attachment 6) 

 1. นายศิโรตม ์สวัสดิ์พาณิชย ์อาย ุ74 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 

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

 2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี 
      2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ่า้นเลขที ่7/7 ถนนลาดพรา้ว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok 

 
 
อากรแสตมป์ 20 บาท 

Duly Stamp 20 ฿ 
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  3. นายชัยนรินทร ์สายรังษี อายุ 52 ปี* 
       3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52* 

(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขที ่ 488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

                Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
  4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี 
       4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 

(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 

       อยูบ่า้นเลขที ่422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
                Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
 5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ ์อาย ุ58 ปี 

5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 

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

 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์ าน ลาดยาว 
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่น 
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 General Shareholders’ Meeting to be held on 
28 April 2022 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Ladyao, 
Chatuchak, Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
Attachment 5 



 

 39/63 

%

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
Agenda Item 1: To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 Agenda Item 2: To acknowledge the Company’s 2021 Performance Results. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 Agenda Item 3: To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2021. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 
     ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
 Agenda Item 4: To consider and approve the payment of dividend from the operating results for the year 2021. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
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ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ  
Agenda Item 5: To consider and approve the appointment of the Board of Directors in replacement of those  

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

   แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ (Election of all nominees as a whole) 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
   แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล (Election of each nominee individually) 
   ชื่อกรรมการ นางญาดา พฑัฒฆายน  
   Director Name: Mrs. Yada Putthkayon  
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นายพงษพ์ฒัน ์ปธานวนิช 
   Director Name: Mr. Pongpat Patanavanich 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นายประมขุ อณุจกัร 
   Director Name: Mr. Pramuk Unachak 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
   ชื่อกรรมการ นายชยันรนิทร ์สายรงัษี * 
   Director Name: Mr. Chainarin Sairungsri * 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 

ชื่อกรรมการ นายพิชญ สมบรูณสิน 
   Director Name: Mr. Pichaya Somburanasin 
    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน  และโบนัสกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
 Agenda Item 6: To consider and approve the Directors’ and the Committee’s remuneration and bonus for 2022. 

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

    เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
 Agenda Item 7: To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing fees for 2022. 

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

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
Attachment 5 



 

 41/63 

%

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
Agenda Item 8: Other matters. (If any) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

   เห็นดว้ย (For)   ไมเ่ห็นดว้ย (Against)  งดออกเสียง (Abstain) 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

      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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการ ใด ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

      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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทกุประการ 
 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..............................................................ผูม้อบฉันทะ  ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
 Signature (…......................................................) Proxy Grantor           Signature (..............................................................) Proxy 
Holder 
 
        ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signature (.........................................................) Proxy Holder        Signature (.............................................................) Proxy Hold 
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* หมายเหตุ  Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มปร ะชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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. ผูถื้อหุน้ สามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระได ้โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี  6 ทัง้นี ้กรรมการ
อิสระดงักลา่วเป็นผูท่ี้มีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้

* กรรมการอิสระล าดบั 3 นายชัยนรินทร ์สายรังษี มีสว่นไดเ้สีย ในวาระ ดงันี ้
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัก าร

เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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. 3 Mr. Chainarin Sairungsri 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 าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
 The Proxy of the shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. 
 ในการประชมุการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ป ระจ าปี 2565 ของ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ  ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 28 เมษายน 2565 
เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศว์าน  แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  หรอื 
ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 In the Meeting of the 2022 General Shareholder Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. Meeting to be held 
on 28 April 2022 at 13.00 hours at Vibhavadi hospital conference room 9th floor, building 4, 51/3 Ngarmvongvan Road, Chautchak, 
Bangkok 10900 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
 ระเบียบวาระที่.............เรือ่ง............................................................................................................  
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………………………..……… 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นดว้ย (For)  ไมเ่ห็นดว้ย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เรือ่ง............................................. ...............................................................  
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………….…………….……………… 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นดว้ย (For)  ไมเ่ห็นดว้ย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
 
 ระเบียบวาระที่.............เรือ่ง............................................................................................................  
     Agenda Item………….Subject: ………………………………………………………………….…….……………… 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                           The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

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

  เห็นดว้ย (For)  ไมเ่ห็นดว้ย (Against) งดออกเสียง (Abstain) 
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูม้อบฉันทะ 
              Signature (…......................................................) Proxy Grantor 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
 
      ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
     
      ลงช่ือ..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
              Signature (.........................................................) Proxy Holder 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
Name List and Details of VIBHA Independent Directors 

 
 

1. นายศิโรตม ์สวัสดิ์พาณิชย ์อายุ 74 ปี 
1. Mr.Sirote Swasdipanich Age 74 
(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) 
(Chairman of the Audit Committee and Independent Director)  
อยูบ่า้นเลขท่ี 2528/7 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Residing at 2528/7 Bangkok-Nontaburi Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok 
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช อายุ 75 ปี  
2. Mr. Nikom Wairatpanij Age 75 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 

       อยูบ่า้นเลขท่ี 7/7 ถนนลาดพรา้ว ซอย 34 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
Residing at 7/7 Lat Phrao Road, Soi 34, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok 
3. นายชัยนรินทร ์สายรังษี อายุ 52 ปี * 
3. Mr. Chainarin Sairungsri Age 52 * 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขท่ี  488/19 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
Residing at 488/19 SoiSukhumvit 55 Sukhumvit Road, Klongtanneur, Wattana, Bangkok 
4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส อายุ 71 ปี 
4. Gen. Boonloet Chuntarapas Age 71 
(กรรมการอิสระ) 
(Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขท่ี 422/3 ถนนราชวิถี แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
Residing at 422/3 Rajavithi Road, Rajthevee, Bangkok 
5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ ์อายุ 58 ปี 
5. Mr.Prasert Sriuranpong Age 58 
(กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 
(Audit Committee and Independent Director) 
อยูบ่า้นเลขท่ี 114 ซอยสนุทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
Residing at 114 Soi Suntonpimon, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 
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* กรรมการอิสระล าดบั 3 นายชัยนรินทร ์สายรังษี มีสว่นไดเ้สยี (พิเศษ) ในวาระ ดงันี ้
ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้

เช่นกนั และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
* However, Independent Director No. 3 Mr. Chainarin Sairungsri 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 
 
นางญาดา พัฑฒฆายน 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบรษัิท 

อาย ุ:    52 ปี 
การศึกษา   

 APC, Stern School of Business, New York University, USA 

 MBA, Sasin School of Management, Chulalongkorn University 

 BBA, Marymount University, Virginia, USA 
 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท/กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท ปริน๊สต์ัน้ พารค์ สวีท จ ากดั 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 Brand manager, Unilever Thai Holdings 

 กรรมการบรษัิท/กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท ปริน๊สต์ัน้ พารค์ สวีท จ ากดั 
 

การฝึกอบรม 
 International Practicum Singapore (Accreditation and Quality 

Improvement) Organized by Joint Commission International 

  7 Habits of highly Effective Leaders Organized by Pacrim Group 

 Introduction to Sustainability Reporting and the GRI Standards,  
GRI Academy 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนหุน้ 37,776,210 หุน้ คิดเป็น 0.29% 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  -ไมม่ี- 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 



 

 48/63 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า เป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการทีมี่สภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นางญาดา พฑัฒฆายน 

- - 
1 แหง่ 

1. กรรมการบรหิาร บรษัิท 
ปริน๊สต์ัน้ พารค์ สวีท จ ากดั 

- 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท จ านวน 3 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั) 

  
จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 

หมายเหตุ นางญาดา พัฑฒฆายน  มีสว่นไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายพงษพ์ัฒน ์ปธานวนิช 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบรษัิท 

อาย ุ:    70 ปี 
การศึกษา   

 แพทยศ์าสตรบ์ณัฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท 
บรษัิท โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั (มหาชน) 

 เลขาธิการ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร  บรษัิท โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษัิท  บรษัิท โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั 
(มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 

การฝึกอบรม 

 หลกัสตูร The role of Chairman (RCM) ปี 2545 
จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Directors Certification Program 42/2004 
จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนหุน้  - ไมม่ี- 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  -ไมม่ี- 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการทีมี่สภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายพงษพ์ฒัน ์ปธานวนิช 1 แหง่ 1. กรรมการผูจ้ดัการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลมหาชยั 
จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

1 แหง่ 1. กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรษัิท บรษัิท 
โรงพยาบาลเจา้พระยา 
จ ากดั (มหาชน) 
 

1. กรรมการผูจ้ดัการ / 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
มหาชยั จ ากดั 
(มหาชน) 
2. กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรษัิท บรษัิท 
โรงพยาบาลเจา้พระยา 
จ ากดั (มหาชน) 
 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท จ านวน 10 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2555 จนถึงปัจจบุนั) 
  

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
หมายเหตุ นายพงษพ์ัฒน ์ปธานวนิช  มีสว่นไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายประมุข อุณจักร 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการบรษัิท 

อาย ุ:    46 ปี 
การศึกษา   

 แพทยศ์าสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

 วฒุิบตัรศลัยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 General practitioner, Pra A-Jarn Phan Arjaro Hospital Sakolnakorn 

 การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ศลัยแพทยโ์รงพยาบาลอตุรดิตถ ์

 ศลัยแพทยท์ั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม 

 กรรมการบรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั 

 กรรมการบรหิาร บรษัิท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
 
การฝึกอบรม -ไมม่ี- 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท :       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนหุน้ 100,000,000 หุน้ คิดเป็น 0.76% 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไมม่ี- 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 
กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการทีมี่สภาพ
เดียวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายประมขุ อณุจกัร 1 แหง่ 1. กรรมการบรหิาร บรษัิท 

เชียงใหมร่ามธุรกิจ
การแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 

2 แหง่ 1. กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม จ ากดั 
2. กรรมการบรหิาร
โรงพยาบาลเทพปัญญา 
(บรษัิท เทพปัญญาธุรกิจ 
จ  ากดั) 
 

1. กรรมการบรหิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
เชียงใหมร่าม จ ากดั 
2. กรรมการบรหิาร
โรงพยาบาลเทพ
ปัญญา (บรษัิท เทพ
ปัญญาธุรกิจ จ  ากดั) 
3. กรรมกรบรหิาร 
บรษัิท เชียงใหมร่าม
ธุรกิจการแพทย ์
จ ากดั (มหาชน) 

 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท จ านวน 3 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั) 

 
จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
 
หมายเหตุ นายประมุข อุณจักร มีสว่นไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ เนื่องจา กเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้  และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ
หนึง่ 
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ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายชัยนรินทร ์สายรังษี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
อาย ุ:    52 ปี 
การศึกษา   

 ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีสาขาการเงิน มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 
 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แอดไวเซอรี ่วนั จ ากดั 
 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ  บรษัิท บางกอก ซิตี ้แอดไวเซอรี ่
จ ากดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แอดไวเซอรี ่วนั จ ากดั 

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 
การฝึกอบรม 
 - ไมม่ี- 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวนหุน้ VIBHA - ไมม่ี- 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไมม่ี- 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 
กิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการทีม่ีสภาพ
เดยีวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายชยันรนิทร ์สายรงัษี 
 

- - 1 แหง่ 1. กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท 
แอดไวเซอรี่ วนั จ ากดั 

- 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จ านวน 3 ปี 
        (ไดร้บัแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2562 จนถึงปัจจบุนั) 

 
จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 

  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 
 
หมายเหตุ นายชัยนรินทร ์สายรังษี  มีสว่น ไดเ้สยีใน ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่ง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่ครบวาระในปีนี ้และไดร้บัการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึง่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 



 

 55/63 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 
นายแพทยพ์ิชญ   สมบูรณสิน  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบรษัิท 

ต าแหน่งปัจจุบัน   -ไมม่ี-  

    (เนื่องจากเป็นกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบั 

    การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทครัง้แรก) 

อาย ุ:    49 ปี 
การศึกษา  

 แพทยศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 

 กรรมการบรษัิท /กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ และ 
  อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บรษัิท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท บรษัิท รามนครา จ ากดั 

 กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 

 กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศิริ จ ากดั   
 (โรงพยาบาลสขุมุวิท) 

 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา 

 แพทยโ์รคผิวหนงัและศลัยกรรมเลเซอร ์โรงพยาบาลรามค าแหง 

 ที่ปรกึษางานทั่วไป (Consultant) โรงพยาบาลรามค าแหง 

 กรรมการบรษัิท บรษัิท รามนครา จ ากดั 

 กรรมการบริ ษัท กรรมการบรหิาร  กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ  และ
อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ บรษัิท โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรหิารความเสีย่งและการลงทนุ และอ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
บรษัิท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการบรษัิท และ กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 

 กรรมการบรษัิท และ กรรมการบรหิาร บรษัิท ปิยะศิร ิจ ากดั (โรงพยาบาลสขุมุวิท) 
 
การฝึกอบรม -ไมม่ี- 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนหุน้  - ไมม่ี- 
 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  -ไมม่ี- 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 
1. กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2.ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ 

 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

กิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน
กิจการทีม่ีสภาพ
เดยีวกับธุรกิจของ

บริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
นายพิชญ สมบรูณสิน 1 แหง่ 1. กรรมการบรษัิท/

กรรมการบรหิารความเสี่ยง
และการลงทนุ และ
อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั 

3 แหง่ 1. กรรมการบรษัิท บรษัิท 
รามนครา จ ากดั  
 (มหาชน) 
2. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท        
ปิยะศริ ิจ ากดั 
(โรงพยาบาลสขุมุวิท) 
3. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท 
โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากดั 

1. กรรมการบรษัิท บรษัิท 
รามนครา จ ากดั  
2. กรรมการบรษัิท/
กรรมการบรหิารความเสี่ยง
และการลงทนุ และ
อ านวยการฝ่ายปฏิบตักิาร 
บรษัิท โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
3. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท        
ปิยะศริ ิจ ากดั (โรงพยาบาล
สขุมุวิท) 
4. กรรมการบรษัิท และ 
กรรมการบรหิาร บรษัิท 
โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั) 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

-ไมม่ี- 
  

จ านวนการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
-ไมม่ี- 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 

 
ประวัติผู้สอบบัญช ี
 

1. นายพีระเดช พงษเ์สถยีรศักดิ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   4752   

วนัขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปี พ.ศ. 2539 

ส านกังานสอบบญัชี   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผูส้อบบญัชี 

คณุวฒุิการศกึษา    -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิตการบญัชี (บธ.บ.) 

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

     -  โครงการ Mini MBA  

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์   มากกวา่ 20 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท  2 ปี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจ  - ไมม่ี- 

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   

 
2. นายธนะวุฒ ิพิบูลยส์วัสดิ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   6699 

วนัขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปี พ.ศ. 2545 

ส านกังานสอบบญัชี   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผูส้อบบญัชี 

คณุวฒุิการศกึษา    - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี (บธ.บ.) 

     มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

     - ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาการสอบบญัชี 

     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณ ์   มากกวา่ 20 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท  2 ปี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจ  - ไมม่ี- 

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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3. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   8658 

วนัขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปี พ.ศ. 2550 

ส านกังานสอบบญัชี   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผูส้อบบญัชี 

คณุวฒุิการศกึษา    - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) การบญัชี 

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ี

     - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.) 

     จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประสบการณ ์   มากกวา่ 15 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท  1 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจ  - ไมม่ี- 

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   

 
4. นายสุวัฒน ์มณีกนกสกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   8134   

วนัขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปี พ.ศ. 2549 

ส านกังานสอบบญัชี   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั   

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผูส้อบบญัชี 

คณุวฒุิการศกึษา    - ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต (บธ.บ) 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

     - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.) 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์   มากกวา่ 20 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท  2 ปี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจ  - ไมม่ี- 

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 



 

 59/63 

 
5. นางสาวพจนรัตน ์ศิริพิพัฒน ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   9012 

วนัขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปี พ.ศ. 2550 

ส านกังานสอบบญัชี   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผูจ้ดัการอาวโุส 

คณุวฒุิการศกึษา    - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การบญัชี  

     มหาวิทยาลยับรูพา 

ประสบการณ ์   มากกวา่ 15 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท  1 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจ  - ไมม่ี- 

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   

 
6. นางสาวรุ่งนภา  แสงจันทร ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   10142 

วนัขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปี พ.ศ. 2552 

ส านกังานสอบบญัชี   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั    

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผูจ้ดัการอาวโุส 

คณุวฒุิการศกึษา    - ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต (บธ.บ) 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

     - ปรญิญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (วท.ม.) การเงิน 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประสบการณ ์   มากกวา่ 15 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท  1 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจ  - ไมม่ี- 

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   
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7. นางสาวเตชินี  พรเพ็ญพบ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   10769 

วนัขึน้ทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปี พ.ศ. 2554 

ส านกังานสอบบญัชี   บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั   

   

ต าแหนง่ปัจจบุนั    ผูจ้ดัการอาวโุส 

คณุวฒุิการศกึษา    - ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต (บธ.บ.)  

     มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประสบการณ ์   มากกวา่ 10 ปี 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท  1 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นที่อาจ  - ไมม่ี- 

ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   
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การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลด 
รายงานประจ าปี 2564 และงบการเงนิประจ าปี 2564 

 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดย  บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย ) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัย ์ไดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปี
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิคสผ์า่นรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 
 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น รหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามที่ปรากฎในสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2  
ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iOS11 ขึน้ไป) 
 1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
 2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือ) สอ่งไปท่ี รหสัคิวอาร ์(QR Code) 
 3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
 หมายเหต ุ : กรณีที่ไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน รหสัคิวอาร ์ (QR Code) จาก
แอปพลเิคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 
 1. เปิดแอปพลเิคชั่น QR CODE READER, Facebook หรอื Line 
  ขัน้ตอนการสแกน รหสัคิวอาร ์(QR Code) ผา่น Line 
   เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน)  เลอืก QR Code  สแกน QR Code 
 2. สแกน รหสัคิวอาร ์(QR Code) เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
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      บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด มหาชน 

        
 
โรงพยาบาลวิภาวดี  
51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์: 0-2941-2800, 0-2561-1111 
โทรสาร  : 0-2561-1462, 0-2561-1466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินทางโดยรถสาธารณะ 
 รถประจ าทาง สาย 24, 52, 104 
 รถประจ าทางปรบัอากาศ สาย 29, 63, 69, 104, 134, 206, 510, 522  
 รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟบางเขน (โรงพยาบาลอยูฝ่ั่งตรงขา้ม) 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
Registration Form for the 2022 General Shareholders Meeting  

Vibhavadi Medical Center Public Company Limited 
 
ขา้พเจา้         สญัชาติ 
I/We         Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี        เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 
Address           Shareholder’s Registration No. 
 
เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 
Being a shareholder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ 
Holding the total amount of      shares 
  หุน้สามญั    หุน้ 
  Ordinary share    shares 
  หุน้บรุมิสทิธิ    หุน้ 
  Preferred share    shares   

 
หมายเหต:ุ กรณีสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทางไปรษณีย ์กรุณาแนบแบบฟอรม์ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุฉบบันี ้และหนงัสอื

มอบฉนัทะทัง้ฉบบั รวมทัง้หลกัฐานแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ (ตามที่บรษัิทฯ ก าหนดดงัแสดงรายละเอียดไว้
แลว้ในสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 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.) 

 
 
 
 
 

 

เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถอืหุ้นทีเ่ข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฉบับนีม้าแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนใน
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. 
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