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ท่ี  15/2565 

 
1 เมษายน 2565 

 
เร่ือง แจ้งการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครัง้สดุท้าย (แก้ไข) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 27 

เมษายน 2560 มีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ VIBHA-W3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

โดยมีก าหนดอายุ 5 ปี และจะหมดอายใุนวนัท่ี 14 มิถนุายน 2565 โดยผู้ ถือ VIBHA-W3 สามารถใช้สิทธิได้ปี

ละหนึง่ครัง้ ในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย

ตรงกับวันท่ี 14 มิถุนำยน 2565 ซึ่งหำกวันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรให้เล่ือนเป็นวันท ำ

กำรก่อนหน้ำ บริษัทฯ ขอแจ้งก าหนดการตา่งๆ เพ่ือให้ทราบ ดงันี ้

1. ก าหนดวนัปิดสมุดุทะเบียน 
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน VIBHA-W3 ตัง้แต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มิถุนายน 

2565 และเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลท.”) บริษัทฯ จึงขอให้ ตลท. สัง่ห้ามซือ้ขาย VIBHA-W3 ตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 
มิถนุายน 2565 และให้ VIBHA-W3 พ้นสภาพจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2565 

2. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ 1.00230 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 

2.993 บาทตอ่หุ้น 
3. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ตัง้แตว่นัท่ี 30 พฤษภาคม – 13 มิถนุายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น. 
4. สถานท่ีตดิตอ่ในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

ห้องประชมุ ส านกังาน ชัน้ 4 อาคาร 2 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0 -2561-1111 ตอ่ 2427 โทรสาร 0 -2561-1462 
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5. วิธีการใช้สิทธิ 
ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องด าเนินการและจัดส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตามสถานท่ีติดต่อ

ข้างต้น 
- แบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุรายการ 
- หลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ตามจ านวนท่ีระบอุยู่

ในแบบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  และในกรณีท่ีไม่สามารถมารับใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ส าหรับใบส าคญั
แสดงสิทธิสว่นท่ีเหลือท่ียงัมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) ด้วยตนเอง จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับแทน 

* กรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะ
ใช้สิทธิแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออกใบแทนตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก าหนด โดยย่ืนตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัท
หลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (นายทะเบียน) เพ่ือขอ
ถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือออกใบแทน ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิดงักลา่ว 

- ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไมเ่กินวนัใช้สิทธิ โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้

วิธีท่ี 1 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี  
“บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกัด (มหำชน)” 
ท่ี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโรงพยาบาลวิภาวดี  
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่  956 – 1 – 00009 – 3 ภายในวันท่ี 13 มิถุนำยน 2565 โดยแนบ

หลกัฐานการโอนเงิน 
วิธีท่ี 2 ช าระเป็นเช็ค ดราฟต์  ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2565 ไม่เกินเวลา 14.30 น. และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย 
“บัญชีจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำกัด (มหำชน)” โดยการใช้สิทธิดงักล่าวจะ
สมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ 

หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 
* บคุคลสญัชาตไิทย - ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
* บคุคลตา่งด้าว - ส าเนาหนงัสือเดนิทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
* นิติบคุคลในประเทศ  - ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องและเอกสาร

หลกัฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ  
* นิติบคุคลต่างประเทศ - ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public พร้อม

รับรองส าเนาถกูต้องและเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ 
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* จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ 
นอกจากนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วด้วย 

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  กรุณาติดต่อสอบถามท่ีสถานท่ีติดต่อ
ข้างต้น ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร์ - ศกุร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.) 

  
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                   
            (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 
                                กรรมการผู้จดัการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานกุารบริษัท 
โทร. 0-2561-1111 ตอ่ 2427, 2421 


