ที่ 20/2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
การเพิ่มทุนการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4)

เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้ มีมติที่สาคัญ ดังนี ้
1. เห็นชอบให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จานวน 5,072,111.80 บาท (ห้ าล้ านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้ อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์ ) จากเดิม ทุนจด
ทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนแปดพันสองร้ อยแปดสิบเอ็ดบาทหก
สิบสตางค์) เป็ น 1,488,836,169.80 บาท (หนึง่ พันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้ านแปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้ อ ยหก
สิ บเก้ าบาทแปดสิ บสตางค์ ) โดยการตัด หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ ยัง ไม่ไ ด้ ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น
(ห้ าสิบล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึง่ พันหนึง่ ร้ อยสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
2. เห็นชอบให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ ว น ครั ง้ ที่ 4

(VIBHA-W4) จ านวนไม่ เ กิ น

1,131,322,132 หน่วย โดยไม่คดิ มูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรณีที่มีเศษให้ ปัดทิ ้ง โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดย ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ทังนี
้ ้ ไปสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีกาหนดอายุ 3 ปี นับจาก
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดเบื ้องต้ นของ VIBHA-W4 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
ทัง้ นี ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ นี ้ ในวันที่ 17 มิถุนายน
2565 (Record Date)
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3. เห็นชอบให้ นาเสนอที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมัติ การเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจ านวน
113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้ อยสิบสามล้ านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้ อยสิบสามบาทยี่สิบสตางค์ ) จาก
เดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้ าสิบสามล้ านเก้ าแสนแปดพันสองร้ อยแปดสิบ
เอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็ น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพันหกร้ อยหนึ่งล้ านเก้ าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้ อย
แปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้ อยสามสิบเอ็ด
ล้ านสามแสนสองหมื่นสองพันหนึง่ ร้ อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
4. เห็นชอบให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W4)
5. อนุมตั ิการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุ ง เทพมหานคร 10900 โดยก าหนดรายชื่ อผู้ถือ หุ้นที่ มี สิ ทธิ ในการเข้ าร่ ว มประชุม และออกเสี ย งในวัน ที่
27 พฤษภาคม 2565 (Record Date)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)
กรรมการผู้จดั การ

สานักงานบริษัท
โทร. 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427
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แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและมีมติเรื่ องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 113,132,213.20
บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็ น 1,601,968,383 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน
1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยเป็ นการเพิ่มทุนลักษณะ ดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)



แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ

1,131,322,132

0.10

113,132,213.20



แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาและมีมติเรื่ องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,131,322,132 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท รวม 113,132,213.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น (หุ้น)

1) เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น ครัง้ ที่ 4 (VIBHA-W4)

ไม่เกิน
1,131,322,132

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
12 หุ้นสามัญเดิม 0 บาท โดยมี
ต่อ ใบสาคัญแสดง ราคาการใช้ สทิ ธิ
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น
3.00 บาทต่อหุ้น
สามัญ 1 หน่วย
และ อัตราการ
ใช้ สทิ ธิ 1 หน่วย
VIBHA-W4 ต่อ
1 หุ้นสามัญ
อัตราส่ วน

วัน เวลา จองซือ้
และ ชาระเงินค่ าหุ้น
สามารถใช้ สทิ ธิได้ ทกุ
วันทาการสุดท้ ายของ
เดือนกันยายน ตลอด
อายุใบสาคัญแสดง
สิทธิ (รายละเอียด
เพิ่มเติมตามเอกสาร
แนบ)
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2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษหุ้น
กรณีที่คานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวทาให้ มเี ศษ ให้ ปัดเศษทิ ้งทังจ
้ านวน
2.3 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั มิได้ จัดสรร
ไม่มี
3. กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้
9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (Record Date)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ
ถ้ า กระทรวงพาณิชย์ และ ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และ ที่เกิดจากการเสนอขายให้ กับผู้ ลงทุนในวงจากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้ รองรับโอกาสในการลงทุนของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
1.
เพื่อเป็ นเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรื อ สารองไว้ เป็ นทุนหมุนเวียนสาหรรับ
การดาเนินงานของบริ ษัท
2.
เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ของโครงสร้ างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริ ษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฏหมาย และ สารองอื่นๆ (ถ้ ามี) ดังนัน้ เมื่อธุรกิจของบริษัทมีการเจริ ญเติบโต ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่
จะทาให้ มลู ค่าหุ้นของบริ ษัทมีความมัน่ คง
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั ิการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน
ไม่มี
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9. ตารางระยะเวลาดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (Record Date)
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565
5. วันที่นามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการถ้ า กระทรวงพาณิชย์
6. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการได้ รับจัดสรร
VIBHA-W4 (Record Date)

วัน/เดือน/ปี
13 พฤษภาคม 2565
27 พฤษภาคม 2565
13 มิถนุ ายน 2565
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2565
17 มิถนุ ายน 2565

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลงชื่อ........................................................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริ ฐ)

ลงชื่อ........................................................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)
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สรุปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญ
ของ
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4
ที่ออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(“VIBHA-W4”)
ประเภท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท โรงพยำบำลวิภำวดี
จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4 (“VIBHA-W4”)
ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
รองรับโอกำสในกำรลงทุน และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท

ชนิดของหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ และความความจา
เป็ น
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีออก ไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้
ไม่เกิน 1,131,322,132 หุ้น (ที่มลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บำท) ซึง่ คิด
สิทธิ
เป็ นไม่เกินร้ อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
จำนวน 13,575,865,582 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่มีมติ
ให้ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13
พฤษภำคม 2565
วันกาหนดสิทธิ
กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในครัง้ นี ้ เป็ นกำรจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีชื่อปรำกฏในวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 มิถนุ ำยน 2565 (Record
Date) ทังนี
้ ้กำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ต้ องได้ รับ
อนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร
เป็ นกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในจำนวนไม่เกิน
1,131,322,132 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรำกฏในวัน
กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17
มิถนุ ำยน 2565 (Record Date)
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
แสดงสิทธิ
เพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิตำม
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เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการจัดสรร

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้
สิทธิ

3.00 บำทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทธิ)
วันที่ 20 กรกฏำคม 2565
12 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4
ในกำรคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่จะได้ รับกำรจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ดังกล่ำว หำกมีเศษของหุ้นสำมัญ
จำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
VIBHA-W4 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรำย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทัง้
จำนวน ทังนี
้ ้ ภำยหลังจำกกำรคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
จำกกำรจัดสรรทังหมด
้
บริษัทจะดำเนินกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่ำว ซึง่ จะทำให้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนเท่ำที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4
กำหนดให้ ใช้ สิทธิได้ ทกุ วันทำกำรสุดท้ ำยของเดือนกันยำยน ตลอดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 โดยกำหนดวันใช้ สิทธิครัง้ แรก
ตรงกับวันที่ 30 กันยำยน 2565 ทังนี
้ ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำก
กำรใช้ สิทธิหรื อไม่ถกู ใช้ สิทธิในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิใดๆ สำมำรถ
สะสมเพื่อนำไปใช้ สิทธิได้ ในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ต่อๆ ไปตลอด
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบกำหนดอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิแล้ วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สิทธิจะถูกยกเลิกและ
สิ ้นผลไป โดยครัง้ สุดท้ ำยจะสำมำรถใช้ สิทธิได้ ในวันที่ใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ VIBHA-W4 มีอำยุครบ 3 ปี หำกวันดังกล่ำวไม่ตรงกับวันทำกำร
ของบริษัท ให้ เลื่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำวัน
กำหนดกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำว
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่ ประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในกำรซื ้อ
หุ้นสำมัญของบริษัท จะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
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การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

ของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร ก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิใน
แต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั กำหนดกำรใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำรของ
บริษัท ให้ เลื่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ ำย
ก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ ดังกล่ำว ยกเว้ นกำรแสดงควำม
จำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย ให้ แสดงควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย
เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W 4 ได้ แจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 แล้ ว จะไม่
สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิดงั กล่ำวได้ อีกต่อไป
เมื่อมีกำรดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิและ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ
ตำมเงื่อนไขในกำรปรับสิทธิตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่ เป็ นเหตุกำรณ์ที่
กำหนดไว้ ในข้ อ 11(4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของ
หุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อ
บริษัทมกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีกำร
เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพในรำคำต่ำหรื อมีกำรเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิในรำคำต่ำ (ง) เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วน
เป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่
เกินกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จะได้ รับเมื่อมีกำรใช้ สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ด้ อยไปกว่ำเดิม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริหำร ของบริษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบริหำร ของบริษัท เป็ นผู้พิจำรณำ
กำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปรับหรื อกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้ สิทธิและรำคำใช้ สิทธิ
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เงื่อนไขอื่นๆ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ
รายละเอียดการคานวณสัดส่ วน
หุ้นรองรับ

ให้ คณะกรรมกำรบริษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจในกำรพิจำรณำแก้ ไขกำหนดวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำประโยชน์และ
ผลกระทบที่มีตอ่ บริษัทเป็ นสำคัญ และเป็ นผู้พิจำรณำกำหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงกำรเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำร และสัญญำต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดำเนินกำรต่ำงๆ อันจำเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงกำรนำ
ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่ออกเนื่องจำกกำรใช้ สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินกำรขออนุญำตต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
1. หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะ
มีสิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ ำนี ้
ทุกประกำร
2. นอกจำกหุ้นสำมัญจำนวน 1,131,322,132 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ
ละ 0.10 บำท) ที่ได้ จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHAW4 บริษัทอำจจะต้ องเพิ่มทุนขึ ้นอีกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำร
ใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่
เกี่ยวข้ องกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำบนสมมติฐำน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัททัง้
จำนวน
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัททังจ
้ ำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขำยใบสำคัญสิทธิในตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทังจ
้ ำนวน)
3.1 กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ำกับศูนย์
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กรณีที่ 2: จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี ้
สูตรกำรคำนวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ำกับ 13,575,865,582 หุ้น ณ วัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่มีมติให้ ออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2565
Qw = จำนวนหุ้นสำมัญใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิทงจ
ั ้ ำนวนซึง่ เท่ำกับ 1,131,322,132 หุ้น
ดังนัน้
Control Dilution =
1,131,322,132
(13,575,865,582+1,131,322,132)
=

1,131,322,132
14,707,187,714

=

7.69%

3.2 กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
สูตรกำรคำนวณ :
Price Dilution = (รำคำก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลังกำรเสนอ
ขำย) /รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 2.57 บำทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นรำคำปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้น
สำมัญของบริ ษัทในช่วงเวลำ 15 วันทำกำร (ตังแต่
้ วนั ที่ 20 เมษำยน
2565 – 12 พฤษภำคม 2565)
Pn = (PoQo)+(รำคำกำรใช้ สิทธิของ VIBHA-W4 x Qw) / (Qo+Qw)
= (2.57 x 13,575,865,582)+(3.00 x 1,131,322,132)
(13,575,865,582+1,131,322,132)
= 2.60 บำทต่อหุ้น
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เนื่องจำก Po < Pn ดังนัน้ ในกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ VIBHA-W4 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 กำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
สูตรกำรคำนวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กำไรสุทธิ/Qo
EPSn = กำไรสุทธิ/(Qo+Qw)
โดยกำไรสุทธิคำนวณจำกกำไรสุทธิในรอบปี 2564 ของบริษัท ซึง่ บริษัท
มีผลกำไรสุทธิจำนวนเท่ำกับ 1,805.05 ล้ ำนบำท ดังนัน้ ในกำรออก
และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 มีผลกระทบต่อ EPS
Dilution
EPS Dilution = (0.13-0.12)
0.13
= 7.69%
4. รำยละเอียดกำรคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
สัดส่วนหุ้นรองรับ = จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4 * 100
จำนวนหุ้น Paid-up*
=

1,131,322,132 *100
13,575,865,582

=

8.33%

สัดส่วนหุ้นรองรับ (กรณีนบั รวมหุ้นรองรับคงเหลือของหลักทรัพย์แปลง
สภำพอื่นๆ ที่ยงั ไม่หมดอำยุ ได้ แก่ VIBHAW-3 และ ESOP-W2)
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สัดส่วนหุ้นรองรับ =
จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4 + จำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W3 + จำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W2 * 100
จำนวนหุ้น Paid-up*

=

1,131,322,132+1,012,496,116+300,000,000 *100
13,575,865,582

=

18.00%

*จำนวนหุน้ ทีเ่ รี ยกชำระแล้ว ณ วันที คณะกรรมกำรมีมติ ให้ออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ฯ VIBHA-W4 (วันที ่ 13 พฤษภำคม 2565)

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4เข้ ำจดทะเบียน
ฯ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก บริษัทจะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิในครัง้ นี ้เข้ ำจดทะเบียนเป็ น
การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิฯ
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