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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวด ี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และ     
ผู้ รับมอบฉนัทะ 37 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 61 ราย จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ เวลาเร่ิมประชุมรวมได้ 9,630,666,856 หุ้น คิด
เป็น 70.9396 % ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และได้
มอบหมายกรรมการและเลขานกุารแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้
        1. นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

       2. นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบริษัท 

3. นายศิโรตม์ สวสัดิ์พาณิชย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

         4. นายชยันรินทร์ สายรังษี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

      กรรมการธรรมาภิบาล 

       5. นายประเสริฐ ศรีอฬุารพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

       6. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส กรรมการอิสระ 

       7. นายสทิธิ ภาณพุฒันพงศ์  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

       8. ทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั กรรมการบริษัท 

       9. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธาณวนิช กรรมการบริษัท 

        10. นายแพทย์ประมขุ อณุจกัร กรรมการบริษัท 
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       11. นางญาดา พฑัฒฆายน  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

     กรรมการธรรมาภิบาล 

       12. ดร.ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์  กรรมการบริษัท 

       13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

      กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

       14. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขานกุาร / กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

กรรมการและเลขานุการแนะน า นายนัฏพล กลิ่นไชย และ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท    
สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดยมี ดร.วิรัตน์ ตรงพิทกัษ์กลุ อาสาพิทกัษ์สทิธิ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้า
ร่วมประชมุด้วย 
 ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงรายละเอียดของการออก
คะแนนเสยีงเพิ่มเติมดงันี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือได้รับมอบฉนัทะมา 
 2. ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละ
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. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้ท่านยกมือ 
เพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุ บริษัทของดการจดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถามค าถามใดๆ 
ในท่ีประชมุ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะสอบถามในท่ีประชุม ขอให้ทา่นเขียนค าถามและสง่ให้กบัเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้อง
ประชมุ ทัง้นี ้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนีจ้ะด าเนินการด้วยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ 
 เมื่อแจ้งวิธีการออกเสยีงแล้ว กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้เผยแพร่ให้
ผู้ ถือหุ้นรับทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองที่เห็นว่าส าคญั สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวนันี ้รวมถึงการเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิและ
สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 
2565 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในเร่ืองดงักลา่ว 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ขอให้ผู้ ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมในการตรวจนบัคะแนนเสียงกับ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  

นางสาวพิชยากร กาศสกลุ ผู้ ถือหุ้น และ นางสาวเนาวนาถ ภูก่ าชยั ผู้ ถือหุ้น ได้ร่วมในการตรวจนบัคะแนนเสยีง 
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 ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

 
 ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งวา่ บริษัทได้จดัสง่รายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยรายงานมีทัง้หมด 15 หน้า รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
เมื่อผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,625,287,994 เสยีง 
กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,625,287,994 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 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 
ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
 
 ประธานฯ เชิญท่านผู้ ถือหุ้นรับทราบรายการสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยมอบหมาย
กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่ส าคญัดงันี ้

1. ผลการด าเนินงาน 
1.1 โครงสร้างเครือขา่ยบริษัท 
ปัจจุบนับริษัทมีโรงพยาบาลในเครือข่ายทัง้สิน้ 20 แห่ง จ านวนเตียง 6,240 เตียง แพทย์ 6,500 คน พยาบาลและ

บคุลากรทางการแพทย์ 24,000 คน 
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1.2 ผลการด าเนินงานปรากฏรายละเอียดตามแผนภมูิ ดงันี ้
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2. การลงทนุ 
จ านวนเงินลงทนุของบริษัทในปี 2564 มีจ านวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทนุในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัรพย์ 1,200 ล้านบาท และการลงทนุในบริษัทอื่น 300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินลงทนุสทุธิสะสม 9,400 ล้านบาท 
และได้รับเงินปันผลจากบริษัทเข้าไปลงทนุ จ านวน 518 ล้านบาท คิดเป็น 5.4% ของเงินลงทนุ 
 

3. แผนการขยายงานในอนาคต 
3.1 การก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 
3.2 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภารามพฒันาการ เพิ่มจ านวนเตียง 59 เตียง งบประมาณ 900 ล้านบาท 

คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2565 
โครงการโรงพยาบาลสินแพทย์นครปฐม จ านวน 200 เตียง งบประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 

2565 
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3.3 โครงการขยายอาคารโรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร งบประมาณ 400 ล้านบาท และขยายอาคารโรงพยาบาล
วิภารามแหลมฉบงั งบประมาณ 250 ล้านบาท คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2566 

3.4 โครงการโรงพยาบาลแหง่ใหม ่คือ โรงพยาบาลวิภารามบอ่วิน จงัหวดัชลบรีุ เป็นโรงพยาบาล ขนาด 150 เตียง 
งบประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2567 

3.5 โครงการโรงพยาบาลแหง่ใหม ่คือ โรงพยาบาลวิภารามออ่นนชุ เป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง งบประมาณ 
1,800 ล้านบาทคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2567 

3.6 โครงการโรงพยาบาลธนบรีุรังสิต ขนาด 250 เตียง งบประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป็นความร่วมมือ
ระหวา่ง บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ธนบรีุ เฮลท์
แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุ 10% คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2569 

3.7 โครงการวิภารามอมตะนคร 2 อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 
 

4. ผลการด าเนินงานด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และบรรษัทภิบาล 
* ด้านสงัคม 
- ร่วมมือกบัทาง การเคหะแหง่ชาติ ในการให้ผู้อยูอ่าศยัในชมุชนการเคหะเข้าพกัใน Hospitel เพื่อรองรับคนไข้

โควิดรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการหาที่พกั โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 
- ร่วมกับโรงแรมปร๊ินส์ตัน้ พาร์ค สวีท ในการจัดตัง้  โรงแรมต้นแบบ (Hospitel) แห่งแรก ของกระทรวง

สาธารณสขุ ในการรับคนไข้โควิด – 19  
- ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสขุในการช่วยบริการฉีดวคัซีนโควิด – 19 ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในปี 2564 

จ านวนกวา่ 120,000 คน  
- บริจาคยาฟาวิพิราเวียร์ ให้แก่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
- ออกหนว่ยรักษาพยาบาลนอกสถานที่ 
* ด้านสิง่แวดล้อม 
- ปี2564 มีการใช้พลงังานไฟฟ้ารวม ลดลง 724,000 kWh เมื่อเทียบกบัปี 2563 
- ใช้พลงังานสะอาดไมเ่ป็นพิษตอ่สิง่แวดล้อม ด้วยการติดตัง้แผงโซลา่เซลล์บนดาดฟ้าอาคาร เพื่อสง่เสริมการ

ใช้พลงังานท่ียัง่ยืน 
- เร่ิมวางแผนโครงการลด carbon footprint 
- ติดตามควบคมุคณุภาพอากาศ และติดตัง้หวัฉีดน า้บนดาดฟ้าอาคารเพื่อช่วยลดมลภาวะ PM2.5 
- ติดตัง้ระบบ Negative Pressure ตามห้องตรวจ รักษาพยาบาลตา่งๆ เพื่อลดการแพร่กระจายเชือ้โรค 
* ด้านบรรษัทภิบาล 
- เข้าร่วมด าเนินนโยบายการตอ่ต้านคอรัปชัน่โดยตัง้เป้าหมายที่จะได้รับการรับรองภายในปี 2565 
- ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีโดยเคร่งครัด 
- อยู่ระหว่างการท า Personal Data Protection Act เพื่อปกป้องข้อมลูสว่นบุคคลของลกูค้า ตาม พ.ร.บ 

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 
เมื่อไมม่ีผู้ใดมีค าถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร กลา่วสรุป ดงันี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า        
งบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทราบและ
พิจารณาลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยมีตวัเลขที่ส าคญัสรุป ได้ดงันี ้
 

รายการ งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิบริษัท (บาท) 

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

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

สว่นของผู้ ถือหุ้น 15,256,576,637.00 8,587,075,571.00 

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

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

ก าไรตอ่หุ้น ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.1330 0.0664 

 
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 

 เมื่อผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
และใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,629,426,780 เสยีง 
 

กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,629,426,780 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 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี 
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ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
 

 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 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวม จ านวน 1,805,050,197.00 บาท และก าไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 901,781,170.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นวา่ บริษัท สมควรจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.050 บาท 
 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) 

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

2. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน (หุ้นละ) 0.050 0.040 

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

4. อตัราร้อยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 75.27% 95.24% 

5. มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (พาร์) 0.10 0.10 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจากก าไรสทุธิไว้ครบถ้วนแล้ว 
บริษัท ก าหนดรายช่ือ ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฎว่าผู้ ถือไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
ทัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,629,431,986 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.9921 %  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน             759,900   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      0.0079   % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   -   % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  31 
ธันวาคม 2564 อัตราหุ้นละ 0.050 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏ
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รายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 
11 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  

ประธาน แจ้งวา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ รวม 5 
คน ประกอบด้วย 

1. นางญาดา พฑัฒฆายน   กรรมการบริษัท  

2. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช  กรรมการบริษัท  
3. นายประมขุ อณุจกัร   กรรมการบริษัท 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายแพทย์รัชช สมบรูณสนิ  กรรมการบริษัท 

         ทัง้นี ้นายแพทย์รัชช สมบรูณสิน ได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึง่ 
 บริษัท ได้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทระหว่าง
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 แตไ่มม่ีผู้ใดเสนอรายช่ือกรรมการเข้ามายงับริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ได้พิจารณาช่ือบคุคลทัง้หมดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัทน์ ให้เสนอช่ือ

บคุคลดงัต่อไปนีเ้ข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

1. นางญาดา พฑัฒฆายน   เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 

2. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่  
3. นายประมขุ อณุจกัร   เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี   เสนอให้ด ารงต าแหนง่ตอ่อีกวาระหนึง่ 
5. นายแพทย์พิชญ สมบรูณสนิ  เสนอให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ และจากการพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิของ

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการ

อิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มี

จรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสยัทศัน์และทศันคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง

เต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง 
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 ส าหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการด ารง

ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ

นัน้ ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 

ประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏวา่ ผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชมุได้ด าเนินการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและได้

แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงของกรรมการแตล่ะทา่นดงันี ้
 1. นางญาดา พฑัฒฆายน มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 

เห็นด้วย  จ านวน  9,570,288,926 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    99.3779 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        19,392,817  เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.2014 %  
งดออกเสยีง จ านวน         40,510,143 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.4207 % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
2. นายพงษ์พฒัน์ ปธานวนิช มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,510,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.7986 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.2014 %  
งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
3. นายประมขุ อณุจกัร มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,510,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     98.7602 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.2014 % 
งดออกเสยีง จ านวน      100,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0384 % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
4. นายชยันรินทร์ สายรังษี มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,610,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.7986 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.2014 % 
งดออกเสยีง จ านวน              - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
5. นายพิชญ สมบรูณสนิ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  9,610,799,069 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.7986 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       19,392,817 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.2014 % 
งดออกเสยีง จ านวน           - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
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 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตัง้ 

กรรมการที่ ครบก าหนดตามวาระ และกรรมการที่ เสนอชื่ อเข้าใหม่ตามรายนาม 
ดังต่อไปนี ้เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 
1. นางญาดา พัฑฒฆายน   กรรมการบริษัท 

2. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช  กรรมการบริษัท  
3. นายแพทย์ประมุข อุณจักร  กรรมการบริษัท 
4. นายชัยนรินทร์  สายรังษี  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายแพทย์พิชญ สมบูรณสิน  กรรมการบริษัท 

 
 ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล าดับที่  4 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
 
 ประธานฯ มอบหมาย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยค านึงถึงผลประกอบการ 
ความสอดคล้องกบัสภาวะของอตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและความรับผิดชอบท่ีได้รับ เสนอการให้คา่ตอบแทนดงันี ้

รายการ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท) หมายเหตุ 
1. โบนสักรรมการบริษัท 5,250,000.00 5,250,000.00 เทา่เดิม 
2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท  1,440,000.00 1,320,000.00 เพิ่มขึน้ 9.09% 
3. เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท 
(ขออนมุตังิบประมาณส าหรับการประชมุ 8 ครัง้ 
เบีย้ประชมุ 25,000 / คน / ครัง้) 

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

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

รวม 10,650,000.00 9,930,000.00 เพิ่มขึน้ 7.25% 
% ตอ่รายได้รวม (งบการเงินรวม) 0.135% 0.157% - 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลั่นกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสภาวะ
อตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนัและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน
วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,630,191,886 เสยีง 
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 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน    9,630,191,886 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 2565 เป็นเงนิ  
   5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 1,440,000 บาท 
      (หน่ึงล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
   3. เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 3,000,000 บาท 

   (สามล้านบาทถ้วน) 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงนิ 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ต่อปี 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 
 

ประธานมอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายศิโรตน์ สวสัดิพ์าณิชย์) ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของ

ผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ 

และความเหมาะสมของคา่สอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นแตง่ตัง้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นายพีระเดช พงษ์เสถยีรศักดิ์ 4752 2 

2. นายธนะวุฒ ิพิบูลย์สวัสดิ์ 6699 2 

3. นางสาวโสรยา ตนิตะสุวรรณ 8658 1 

4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสุกล 8134 2 

5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ 9012 1 

 

6. นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ 10142 1 

7. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 10769 1 



13/14 
 

 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

ละทา่นปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ และก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท

ถ้วน) มากกวา่ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงนิ ปี 2565 ปี 2564 หมายเหตุ 

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

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

3. ตรวจสอบงบการเงินรวมในสว่นของบริษัทร่วม 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

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

 

 ทัง้นี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด และผู้ สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ทัง้ 7 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 2564 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร ให้เสนอที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้9,630,666,856 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,630,666,856 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การแต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) โดย  

      นายพีระเดช   พงษ์เสถียรศกัดิ์   ทะเบียนเลขที่   4752  

หรือ นายธนะวฒุิ   พิบลูย์สวสัดิ์   ทะเบียนเลขที่   6699 

หรือ นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ   ทะเบียนเลขที่   8658  

หรือ นายสวุฒัน์   มณีกนกสกุล   ทะเบียนเลขที ่  8134  

หรือ นางสาวพจนรัตน์  ศิริพิพฒัน์   ทะเบียนเลขที่   9012 

หรือ นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์   ทะเบียนเลขที่   10142 

หรือ นางสาวเตชินี   พรเพ็ญพบ   ทะเบียนเลขที่   10769 

 
คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบ

บัญชีเป็นเงนิ 1,500,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีเร่ืองอื่นใดจะเสนอหรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกรรมการ ผู้บริหาร 
แพทย์ และบคุลากรโรงพยาบาลวิภาวดีทกุท่าน มีความมุ่มมัน่ที่จะปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด – 19 เพื่อให้องค์กรก้าวข้ามวิกฤติไปอยา่งมัน่คง และกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 13.45 น. 
 
 
 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)               
          ประธานกรรมการบริษัท 
 

 
           (ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ) 

                     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
ศศิธร นรไกร 
เลขานกุารบริษัท 


