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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

วันจนัทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวด ี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)  แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และ ผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 50 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 78 ราย จ านวนหุ้นที่ถือ ณ เวลาเร่ิมประชุมรวมได้ 9,968,314,617 หุ้น คิดเป็น 
73.42% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
 ประธานกรรมการบริษัท (นายนิคม ไวยรัชพานิช) กล่าวเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 และได้
มอบหมายกรรมการผู้จดัการแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 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. พลเอกบญุเลศิ จนัทราภาส กรรมการอิสระ 

       6. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธาณวนิช กรรมการบริษัท 

       7. นางญาดา พฑัฒฆายน  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

     กรรมการธรรมาภิบาล 
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       8. นายแพทย์พิชญ สมบรูณสนิ กรรมการบริษัท 

       9. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

      กรรมการบริหารความเสีย่งและการลงทนุ 

โดยมี ดร.วิรัตน์ ตรงพิทกัษ์กลุ อาสาพิทกัษ์สทิธิ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุด้วย 
 ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงรายละเอียดของการออกคะแนนเสยีง
เพิ่มเติมดงันี ้
 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 ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะสอบถามในท่ีประชมุ ขอให้ทา่นเขียนค าถามและสง่ให้กบัเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้อง
ประชมุ ทัง้นี ้การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนีจ้ะด าเนินการด้วยความกระชบัและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชมุ 
 กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ)  ขอให้ผู้ ถือหุ้น 2 ทา่น ร่วมในการตรวจนบัคะแนนเสยีงกบัเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ  

นางแววรัชน์ กลิน่จ าปา ผู้ ถือหุ้น ได้ร่วมในการตรวจนบัคะแนนเสยีง 
 ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

 
 ประธานมอบหมายกรรมการผู้ จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) แจ้งว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดยรายงานมีทัง้หมด 14 หน้า รวมทัง้ได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชมุได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วย 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
เมื่อผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,974,164,717 เสยีง 
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กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ได้แถลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,974,164,717 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              -     เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
กรรมการผู้จดัการ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนมี

มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 
ตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครั้งที่  4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 
1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) 

 
 ประธานฯ มอบหมายมอบหมาย นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากุล ชีแ้จงว่า เพื่อให้บริษัทมีแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมส าหรับ
โอกาสในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียน บริษัทจึงเห็นสมควรมีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น ครัง้ที่ 4 (VIHBA-W 4) 
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 4 (VIHBA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
โดยไมค่ิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท 
(สามบาท) ซึ่งรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 7  ทัง้นี ้บริษัทจะท าการก าหนด 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วข้างต้นในวนัท่ี 17 มิถนุายน 2565 (Record Date) 

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ
พิจารณาก าหนด รายละเอียด หลกัเกณฑ์ และ เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงข้อก าหนดสิทธิที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้อง รวมทัง้การ
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธินี  ้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 เมื่อผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
และใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,974,167,725 เสยีง 

กรรมการผู้จดัการ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,974,167,725 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
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 กรรมการผู้จดัการ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท ตามสัดส่วน ครัง้ที่ 4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้าน

เจ็ดหมื่ นสองพันหน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์ ) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 
1,493,908,281.60 บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบ
เอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยแปดสิบแปดล้าน
แปดแสนสามหมื่นหกพันหน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่น
หน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 
 ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จง ตอ่ที่ประชมุ โดยสรุปวา่สบืเนื่องจาก
ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอเร่ืองการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วน (VIBHA-W 4) ในระเบียบวาระที่ 2 ทางบริษัทจะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ทัง้นี ้ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนใหมไ่ด้ก็ตอ่เมื่อ
ได้ท าการลดทนุในสว่นของหุ้นที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ยไมค่รบออกก่อน เว้นแต ่หุ้นท่ีเหลอืที่ยงัจ าหนา่ยไมค่รบจะต้องเป็นหุ้นที่ออก
เพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบส าคญัแสดงสทิธิ ท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่ ปัจจบุนั บริษัทมีหุ้นเพิ่มทนุที่ยงัจ าหน่ายไม่ครบจ านวน 
1,363,217,234 หุ้น โดยแบง่เป็น 

1. หุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (VIBHA-W2) จ านวน 50,721,118 
หุ้น ซึง่ปัจจบุนัครบก าหนดอายแุล้ว 

2. หุ้ นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่  3 (VIBHA-W3) จ านวน 
1,012,496,116 หุ้น ซึง่ปัจจบุนัยงัไมค่รบก าหนดอาย ุ

3. หุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กบั กรรมการ และ 
พนกังาน ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 300,000,000 หุ้น ซึง่ปัจจบุนัยงัไมค่รบก าหนดอายุ 

ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ทางบริษัทจึงจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนจ านวน 5,072,111.80 
บาท จากเดิม ทนุจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพนัสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพนัสองร้อยแปดสิบเอ็ด
บาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพนัสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยหกสิบ
เก้าบาทแปดสบิสตางค์) โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท ซึง่หุ้นดงักลา่วเป็นหุ้นท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้
ที่ 2 (VIBHA-W2) ซึง่หมดอายไุปแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
 เมื่อผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
และใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,974,189,393 เสยีง 
 



5/10 
 

กรรมการผู้จดัการ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการผู้จดัการ จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพัน
หน่ึงร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท 
(หน่ึงพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) 
เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพัน
หน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์ ) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยสิบ
แปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
   เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
 ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการผู้จัดการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน     
จดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี ้แทน 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,488,836,169.80 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยแปดสบิแปดล้านแปดแสนสาม 
 หมื่นหกพนัหนึง่ร้อยหกสบิเก้าบาทแปดสบิ 
 สตางค์) 

  แบง่ออกเป็น  14,888,361,698 หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัแปดร้อยแปดสบิแปดล้านสาม 
        แสนหกหมื่นหนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ   0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
 
 
  โดยแยกออกเป็น : 
  หุ้นสามญั  14,888,361,698 หุ้น (หนึง่หมื่นสีพ่นัแปดร้อยแปดสบิแปดล้านสาม 
        แสนหกหมื่นหนึง่พนัหกร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ   (-ไมม่ี-)  หุ้น  ( - ) 
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 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฎว่าผู้ ถือไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
ทัง้สิน้ 9,974,189,393 เสยีง 
 กรรมการผู้จดัการ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 %  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน              -   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         -   % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   -   % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการผู้จดัการ จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท (หน่ึง

ร้อยสิบสามล้านหน่ึงแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม 
ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสาม
หมื่นหกพันหน่ึงร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หน่ึงพัน
หกร้อยหน่ึงล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสามสิบเอ็ดล้านสาม
แสนสองหมื่นสองพันหน่ึงร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบ
สตางค์) 

  
ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ)  ชีแ้จงดงันี ้สบืเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติให้เสนอเร่ืองการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (VIBHA-
W 4) ในระเบียบวาระท่ี 2 ทางบริษัทจะต้องด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท จากเดิม 
ทนุจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพนัสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพนัหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาท
แปดสบิสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึง่พนัหกร้อยหนึง่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพนัสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (VIBHA-W4) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพนัสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบ
สตางค์) จากเดิม ทนุจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยแปดสบิแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพนัหนึ่งร้อย
หกสบิเก้าบาทแปดสบิสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึง่พนัหกร้อยหนึง่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพนัสามร้อยแปดสิบ
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สามบาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสอง
หมื่นสองพนัหนึง่ร้อยสามสบิสองหุ้น) มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฎว่าผู้ ถือไม่มีสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้

ทัง้สิน้ 9,974,189,393 เสยีง 
 กรรมการผู้จดัการ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 %  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน             -    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ         -   % 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   -   % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการผู้จดัการ จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 113,132,213.20 บาท (หน่ึงร้อยสิบสามล้าน
หน่ึงแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) จากเดิม ทุนจดทะเบียน 
1,488,836,169.80 บาท (หน่ึงพันสี่ ร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหน่ึง
ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หน่ึงพันหกร้อยหน่ึงล้าน
เก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสามสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพัน
หน่ึงร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
   เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
  ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี ้แทน 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงจ าเป็นที่
จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี ้แทน 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,601,968,383  บาท (หนึง่พนัหกร้อยหนึง่ล้านเก้าแสนหกหมื่นแปด 
                     พนัสามร้อยแปดสบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น             16,019,683,830 หุ้น (หนึง่หมื่นหกพนัสบิเก้าล้านหกแสนแปดหมื่น 
        สามพนัแปดร้อยสามสบิหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ   0.10  บาท  (สบิสตางค์) 
  โดยแยกออกเป็น : 
  หุ้นสามญั            16,019,683,830 หุ้น (หนึง่หมื่นหกพนัสบิเก้าล้านหกแสนแปดหมื่น 
        สามพนัแปดร้อยสามสบิหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ           (-ไมม่ี-)  หุ้น  ( - ) 
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ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ตามรายละเอียดข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้ให้บคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  

ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน
วาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,974,189,393 เสยีง 
 กรรมการผู้จดัการ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน    9,974,189,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน             - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 
กรรมการผู้จดัการ จึงสรุปเป็นมติดงันี ้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

ประธานมอบหมาย กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงต่อที่ประชุม ดงันี ้สืบเนื่องจากการเพิ่ม

ทนุจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สดัสว่น (VIBHA-W4) บริษัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ของบริษัทในครัง้นีโ้ดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุจ านวนไมเ่กิน 1,131,322,132 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง

สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (VIBHA – W4) ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้มีอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้
 ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระราคา
หุ้น วิธีการเสนอขาย เง่ือนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม  
 ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และ การยื่นค าขออนญุาต 
เอกกสาร และ หลกัฐานที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือ บคุคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง และ การน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุและ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (VIBHA-W 4) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ค) ด าเนินการอื่นใดๆ อันจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (VIBHA-W 4) 
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ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  
ปรากฏว่า ผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงใน

วาระนี ้9,974,189,393 เสยีง 
 กรรมการผู้จดัการ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,974,189,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 % 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
งดออกเสยีง จ านวน         - เสยีง คิดเป็นร้อยละ    - % 
บตัรเสยี  จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - % 

 กรรมการผู้จดัการ จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
 มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามปัญหา ซึง่มีค าถามจากผู้ ถือหุ้น โดยสรุป ดงันี ้  
 1. นายนิรันดร์ จิตประกอบ สอบถามวา่ ท าไมบริษัทฯ จึงไมอ่อกหุ้นกู้  
 ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงวา่ เนื่องจากบริษัทมีเครดิตทางการเงินที่ดี จึงท าให้สถาบนัการเงินหลายแห่งเสนอ
ให้กู้ เงินในอตัราดอกเบีย้ที่ต ่ากว่า 3% ซึ่งต ่ากว่าดอกเบีย้หุ้นกู้ ที่ออกทัว่ๆ ไป จึงพิจารณาเห็นว่าบริษัทยงัไม่มีความจ าเป็นที่
จะต้องออกหุ้นกู้  การท่ีบริษัทได้พิจารณาออก VIBHA – W4 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการเพิ่มขึน้ในช่วง 
3 ปี ข้างหน้า  
 2. นางสาวสพุฒันา สิทธิชัย สอบถามว่า โครงการขยายโรงพยบาลวิภารามแหลมฉบงั ใช้เงินลงทุนค่าที่ดินและ
โครงสร้างอาคาร 2 เป็นเงินลงทนุเทา่ไร มีรูปแบบการบริการของโรงพยาบาลอยา่งไร และก าหนดแล้วเสร็จเมื่อใด 
 ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงวา่ โครงการขยายโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบงั เกิดจากการท่ีจ านวนผู้ประกนัตน
ของโรงพยาบาลเพิ่มสงูขึน้เกือบหนึ่งแสนคน ท าให้จ านวนเตียงรับคนไข้ไม่เพียงพอ ส าหรับโครงการการก่อสร้างได้แบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น สว่นแรกใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท คาดวา่จะแล้วเสร็จในปีนี ้สว่นท่ี 2 ใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท คาด
วา่จะแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนัน้ยงัมีการขยายโครงการสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่อ าเภอบ่อวิน จงัหวดัระยอง ใช้
เงินลงทนุประมาณ 1,000 ล้านบาท ถึง 1,500 ล้านบาท 
 3. นายณฐัชนนั อนนัต์บตุร สอบถามวา่  
 3.1 โรงพยาบาลวิภารามอมตะนครที่จะสร้างใหมล่กูค้าหลกัอยูใ่นกลุม่ใด 
 กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงวา่ ลกูค้าสว่นใหญ่ คือ พนกังานของโรงงานและบริษัทท่ีอยูใ่น
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ซึง่เป็นลกูค้าประกนัสงัคม มากกวา่ 80% ของลกูค้าทัง้หมด 
 3.2 การสร้างอาคารใหมข่องโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม ่มีวตัถปุระสงค์อะไร 
 กรรมการผู้จดัการ (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) ชีแ้จงวา่ มีวตัถปุระสงค์เพื่อแยกลกูค้าเงินสดกบัลกูค้าประกนัสงัคม 
โดยในระยะแรกที่ก่อสร้างอาคารเสร็จ ได้เกิดภาวะการระบาดของโควิด – 19 ในเชียงใหมจ่ านวนมาก จึงได้ใช้อาคารดงักลา่ว
รองรับผู้ ป่วยโควิด – 19  
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เมื่อไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใด ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 10.35 น. 
 
 
 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)               
           ประธานกรรมการบริษัท 

 
 

            (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 
                        กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
ศศิธร นรไกร 
เลขานกุารบริษัท 


