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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. 

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

________________________________ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ
จ านวน 103 ราย รวมจ านวนหุ้นท่ีถือ ณ เวลาเร่ิมประชมุรวมได้ 8,733,157,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8380 ของจ านวนหุ้น
ที่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 และได้
มอบหมายกรรมการและเลขานกุารแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

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

 3. นายสม วรรณประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

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

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

กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 
3. นายแพทย์วีระยทุธ  เชาว์ปรีชา กรรมการบริหาร / รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

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

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

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
นายองอาจ ทองพิทกัษ์สกลุ อาสาพิทกัษ์สทิธิ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอว่า ในการสรุป

มติที่ประชมุขอให้ใช้ข้อความให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 โดยสรุปวา่ กรณีวาระใดให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ขอให้เขียนมติที่ประชมุวา่ ท่ีประชมุโดยเสยีงข้างมากของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  

ประธาน แจ้งวา่ บริษัทฯ จะรับข้อเสนอดงักลา่วไปด าเนินการตอ่ไป 
เมื่อผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

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

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

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

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

 

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

 
 
3.2 อตัราผู้ ป่วยประกนัสงัคมลงทะเบียน เทียบกบัโควต้าของกลุ่ม CMR และ วิภาราม 
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3.3 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ , ก าไรตอ่หุ้น / เงินปันผลตอ่หุ้น 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้จาก 0.87 เทา่ ในปี 2562 เป็น 1.19 เทา่ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทได้มีการ

เข้าไปลงทนุในกิจการต่างๆ ซึ่งจะสรุปให้ทราบต่อไป ส าหรับอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 คือ 0.045 บาท ต่อหุ้น คิด
เป็น 83.64 % ของก าไรสทุธิ 

 
 

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

3.5 การขยายงานของบริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม ในปี 2560 – 2563  
3.5.1 โครงการโรงพยาบาลลานนา 3 ของ บริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) เงินลงทนุ 

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

นวมินทร์ โรงพยาบาลศนูย์มะเร็งอมตะนคร คลนิิกประกนัสงัคมออ่นนชุ 
3.5.3 การก่อสร้างโรงพยาบาลรามค าแหงเชียงใหม ่เงินลงทนุ 160 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 

2566 
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3.6 ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ในปี 2562 บริษัทยงัคงมีการด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

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

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

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

รายการ งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิบริษัท (บาท) 

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

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

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

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

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

ก าไรตอ่หุ้น ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.0612 0.0540 

  
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 

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

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

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

งบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายของบริษัท 
   และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

 
 ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท  
ซึ่งก าหนดไว้ว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิของงบการเงินในแต่ละปี หลงัหกัเงิน
ส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายก าหนดและบริษัทได้ก าหนดไว้ อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะน าปัจจยัตา่งๆ 
มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคลอ่งของบริษัท เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาที่บริษัทผกูพนัอยู่ ตลอดจน
แผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

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

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

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

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

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

4. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 0.045 0.040 

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

6. อตัราร้อยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 83.64% 80.87% 

7. มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (พาร์) 0.10 0.10 
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บริษัท ได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจากก าไรสทุธิในปี 2562 จ านวน 2,929,406.86 บาท (สองล้านเก้าแสน
สองหมื่นเก้าพนัสีร้่อยหกบาทแปดสบิหกสตางค์)  

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

ปรากฎว่าผู้ ถือไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
ทัง้สิน้ 8,752,248,150 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

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

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  

ประธาน มอบหมาย กรรมการและเลขานกุาร แจ้งวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย 

1. นายสม วรรณประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นางเรวดี ต.สวุรรณ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส กรรมการอิสระ 

4. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

5. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้นายสม วรรณประภา และ นางเรวดี ต.สวุรรณ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีก 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางก ากับกิจการที่ดี ที่กรรมการตรวจสอบควรอยู่ในวาระไม่เกิน 3 วาระ โดยทัง้ 2 ท่านได้ด ารง

ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบมาแล้ว 5 วาระ 

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

ได้พิจารณาช่ือบคุคลทัง้หมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัทน์ ให้เสนอช่ือ

บคุคลดงัต่อไปนีเ้ข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้แก่ 

  1. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

  2. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

  3. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

  4. นายศิโรตน์ สวสัดิ์พาณิชย์  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  5. นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ เสนอให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ และจากการพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิของ

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการ

อิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มี

จรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยัทศัน์และทศันคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่ จะปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง

เต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเ กณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง 

 ส าหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการด ารง

ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ

นัน้ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและ

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

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้ 

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

   2. นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

   3. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ 

   4. นายศิโรตน์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

/กรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้กรรมการที่ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล าดับที่  1, 4 และ ล าดับที่  5 มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ 
 ประธานฯ ในนามคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้น กลา่วขอบคณุ นายสม วรรณประภา และ นางเรวดี ต.สวุรรณ    
ที่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาของการด ารง
ต าแหนง่ 
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ประธานฯ กลา่วแนะน า นายศิโรตน์ สวสัดิ์พาณิชย์ และ นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ ตอ่ที่ประชมุ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

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

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

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

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลั่นกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบกา รและสภาวะ
อตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนัและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

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

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

อนุมัติบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 เป็นเงนิ  
   5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
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   2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 1,320,000 บาท 
      (หน่ึงล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
   3. เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 2,400,000 บาท 

   (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 10,380,000 บาท (สิบล้านสามแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 

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

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

ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และ

มาตรา 121 ซึ่งก าหนดว่า ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่ผู้สอบบญัชีราย

ใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนั

หรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 

รอบปีบญัชีติดตอ่กนันบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ 

และความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นแตง่ตัง้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางสาวสลุลติ อาดสวา่ง 7517 3 

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ์ 4752 0 

3. นายสวุฒัน์ มณีกนกกลุ 8134 0 

4. นางสาววนันิสา งามบวัทอง 6838 0 

5. นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั 9169 0 

 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นคนใดคนหนึง่ หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบ แสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตคนอื่นของบริษัท 

สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัชีแต่
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ละท่านปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,430,000บาท 

(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึน้จากปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็น เพิ่มขึน้ 

5.15% โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 หมายเหตุ 

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

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

3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในสว่นของบริษัทร่วม 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

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

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

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไม่มี สว่นได้เสียกบั

บริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชี

ธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ให้บริการ ประจ าปี 2562 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,248,150 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

แต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถยีรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่  4752 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8134 หรือ 
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตัง้
ธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9169 คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
รับรองงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงนิ 1,430,000 
บาท (หน่ึงล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 924 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสี่บาท
ถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายออกเป็น จ านวน 9,240 หุ้น (เก้าพัน
สองร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,493,784,993.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อย
เก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,493,784,069.60 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยเก้าสิบสาม
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) 
 

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

มาตรา 139 บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ท าการลดทุนในสว่นของหุ้นที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย หรือ 
จ าหน่ายไม่ครบ ออกก่อน เว้นแต่ หุ้นที่เหลือที่ยงัจ าหน่ายไม่ครบจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่จะซือ้หุ้น ทัง้นี ้ปัจจุบนั บริษัทมีหุ้นเพิ่มทุนที่ยงัจ าหน่ายไม่ครบซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่ได้ออกเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใดๆ เป็นจ านวน 9,240 หุ้น โดยเป็นเศษ
หุ้นท่ีเหลอืจากการออกหุ้นเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัในครัง้ก่อน และ มีหุ้นเพิ่มทนุที่
ยังจ าหน่ายไม่ครบ แต่ เป็นหุ้ นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ที่ไม่ได้ลดทุนในครัง้นี ้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

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

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

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 
 
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจะทะเบียนของบริษัท 
ตามที่ปรากฎในระเบียบวาระท่ีผา่นมา บริษัทจึงจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,493,784,069.60 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยเก้าสบิสามล้านเจ็ดแสน 

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

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

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

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

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

 
ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏวา่ ผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระ

นี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 124,212 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสอง
บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,242,120 หุ้น (หน่ึงล้านสองแสนสี่หมื่นสอง
พันหน่ึงร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 
1,493,784,069.60 บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทหก
สิบสตางค์) เป็น 1,493,908,281.60 บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อย
แปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) 
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ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

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

แปดพันสอง ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบ
สตางค์) 

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

  มลูคา่หุ้นละ   0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
   โดยแยกออกเป็น : 

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

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้8,752,301,570 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 
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ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงวา่ ตามที่บริษัทได้ท าการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
1,242,120 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ รุ่นตา่งๆ ของบริษัท โดยแบง่การจดัสรรออกเป็น ดงันี ้

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

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

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

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 13 เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีเร่ืองอื่นใดจะเสนอหรือไม่ 

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

กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า ทางโรงพยาบาลได้จดัให้มีการตรวจ covid drive thru มี

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

การปรับเปลีย่นกลยทุธ์ไปตามสถานการณ์ตอ่ไป 

คณุวนัทนา แพรธ ารงกลุ สอบถามเก่ียวกบัแผนงานรองรับจ านวนผู้สงูอายทุี่มีจ านวนสงูขึน้ 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า โรงพยาบาลวิภาวดีได้มีการก่อตัง้

ชมรมผู้สงูอาย ุเพื่อให้ผู้สงูอายทุี่เป็นลกูค้าของโรงพยาบาล รวมถึงผู้สงูอายทุี่สนใจ เข้ามาร่วมท ากิจกรรมของชมรม ซึ่งชมรม

ได้มีการติดตามด้านสขุภาพและสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก เพื่อเป็นข้อมลูในการพฒันางานด้าน

สงูอายขุองโรงพยาบาลในอนาคต 
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เมื่อไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใด ประธานฯ กลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)               
          ประธานกรรมการบริษัท 
 

 
           (ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ) 

                     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
ศศิธร นรไกร 
เลขานกุารบริษัท 


