ที่ 15/2565
1 เมษายน 2565
เรื่ อง แจ้ งการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W3) ครัง้ สุดท้ าย (แก้ ไข)
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2560 มีมติให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ VIBHA-W3 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
โดยมีกาหนดอายุ 5 ปี และจะหมดอายุในวันที่ 14 มิถนุ ายน 2565 โดยผู้ถือ VIBHA-W3 สามารถใช้ สิทธิ ได้ ปี
ละหนึง่ ครัง้ ในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ สำหรั บกำรใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ ำย
ตรงกับวันที่ 14 มิถุนำยน 2565 ซึ่งหำกวันกำหนดกำรใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรให้ เลื่อนเป็ นวันทำ
กำรก่ อนหน้ ำ บริษัทฯ ขอแจ้ งกาหนดการต่างๆ เพื่อให้ ทราบ ดังนี ้
1. กาหนดวันปิ ดสุมดุ ทะเบียน
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน VIBHA-W3 ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน
2565 และเพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลท.”) บริ ษัทฯ จึงขอให้ ตลท. สัง่ ห้ ามซื ้อขาย VIBHA-W3 ตังแต่
้ วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 14
มิถนุ ายน 2565 และให้ VIBHA-W3 พ้ นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2565
2. อัตราและราคาการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ 1.00230 หุ้น ในราคาใช้ สิทธิ
2.993 บาทต่อหุ้น
3. ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤษภาคม – 13 มิถนุ ายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น.
4. สถานที่ตดิ ต่อในการใช้ สิทธิ และขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ห้ องประชุม สานักงาน ชัน้ 4 อาคาร 2
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 -2561-1111 ต่อ 2427 โทรสาร 0 -2561-1462
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5. วิธีการใช้ สิทธิ
ผู้ที่ประสงค์จ ะใช้ สิทธิ ต้ องดาเนินการและจัดส่ง เอกสารดัง ต่อไปนีใ้ ห้ แก่บริ ษัท ตามสถานที่ติดต่อ
ข้ างต้ น
- แบบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ
- หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ตามจานวนที่ระบุอยู่
ในแบบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ และในกรณีที่ไม่สามารถมารับใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่สาหรับใบสาคัญ
แสดงสิทธิสว่ นที่เหลือที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ (ถ้ ามี) ด้ วยตนเอง จะต้ องมีหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับแทน
* กรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะ
ใช้ สิทธิแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยยื่นต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริ ษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการแจ้ งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (นายทะเบียน) เพื่อขอ
ถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อออกใบแทน สาหรับนาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิดงั กล่าว
- ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้ สิทธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้
วิธีที่ 1 โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี
“บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน)”
ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโรงพยาบาลวิภาวดี
บั ญชี ก ระแสรำยวั น เลขที่ 956 – 1 – 00009 – 3 ภายในวันที่ 13 มิ ถุนำยน 2565 โดยแนบ
หลักฐานการโอนเงิน
วิธีที่ 2 ชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 13 มิถุนำยน 2565 ไม่เกินเวลา 14.30 น. และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย
“บัญชีจองซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนบริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี จำกัด (มหำชน)” โดยการใช้ สิทธิดงั กล่าวจะ
สมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
* บุคคลสัญชาติไทย - สาเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
* บุคคลต่างด้ าว - สาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
* นิติบคุ คลในประเทศ - สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องและเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
* นิติบคุ คลต่างประเทศ - สาเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
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* จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องเป็ นจานวนเต็มเท่านัน้
นอกจากนี ้ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวด้ วย
หากมีข้อสงสัยเกี่ ยวกับการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท กรุ ณาติดต่อสอบถามที่ สถานที่ติดต่อ
ข้ างต้ น ในวันและเวลาทาการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)
กรรมการผู้จดั การ

เลขานุการบริษัท
โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2427, 2421
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