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ที่ 20/2565 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท การก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 

การเพิ่มทนุการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่น (VIBHA-W4)  

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  1/2565 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ได้มีมตท่ีิส าคญั ดงันี ้ 

1. เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

จ านวน 5,072,111.80 บาท (ห้าล้านเจ็ดหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) จากเดิม ทุนจด

ทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่งพนัส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพนัสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหก

สิบสตางค)์ เป็น 1,488,836,169.80 บาท (หนึง่พนัส่ีร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนสามหม่ืนหกพนัหนึ่งร้อยหก

สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้ น     

(ห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนหนึง่พนัหนึง่ร้อยสิบแปดหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

2. เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ครัง้ท่ี 4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 

1,131,322,132 หนว่ย โดยไมค่ดิมลูคา่ (ศนูย์บาท) ในอตัราสว่น 12 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

กรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้ โดยไม่คิดมูลค่า (ศนูย์บาท) โดย ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ทัง้นี ้ไปส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีก าหนดอาย ุ3 ปี นบัจาก

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดเบือ้งต้นของ VIBHA-W4 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 

ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ในวันท่ี 17 มิถุนายน 

2565 (Record Date) 
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3. เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

113,132,213.20 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสองพนัสองร้อยสิบสามบาทย่ีสิบสตางค์) จาก

เดิม ทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท (หนึ่งพนัส่ีร้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดพนัสองร้อยแปดสิบ

เอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เป็น 1,601,968,383 บาท (หนึ่งพนัหกร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนหกหม่ืนแปดพนัสามร้อย

แปดสิบสามบาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 1,131,322,132 หุ้น (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด

ล้านสามแสนสองหม่ืนสองพนัหนึง่ร้อยสามสิบสองหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

4. เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (VIBHA-W4) 

5. อนมุตัิการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันท่ี         

27 พฤษภาคม 2565 (Record Date)  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

             (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 

          กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

ส านกังานบริษัท 

โทร. 0-2561-1111 ตอ่ 2421, 2424, 2427 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 ข้าพเจ้า บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อ
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ/ จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเร่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 113,132,213.20 
บาท จากเดิม ทนุจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็น 1,601,968,383 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 
1,131,322,132 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) โดยเป็นการเพิ่มทนุลกัษณะ ดงันี ้

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม 

(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ 

         ในการใช้เงินทนุ 
หุ้นสามญั 1,131,322,132 0.10 113,132,213.20 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป   
         (General Mandate) 

    

 
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท พจิารณาและมีมตเิร่ืองการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,131,322,132 หุ้น มลู

คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม  113,132,213.20 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วน 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้ 

และ ช าระเงนิค่าหุ้น 

1) เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ที่จดัสรรให้แกผู่้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้น ครัง้ที่ 4 (VIBHA-W4) 

ไมเ่กิน  
1,131,322,132 

12 หุ้นสามญัเดิม 
ตอ่ ใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั 1 หนว่ย 

0 บาท โดยมี
ราคาการใช้สทิธิ 
3.00 บาทตอ่หุ้น 
และ อตัราการ
ใช้สทิธิ 1 หนว่ย
VIBHA-W4 ตอ่ 
1 หุ้นสามญั 

สามารถใช้สทิธิได้ทกุ
วนัท าการสดุท้ายของ
เดือนกนัยายน ตลอด
อายใุบส าคญัแสดง
สทิธิ (รายละเอยีด
เพิ่มเติมตามเอกสาร
แนบ) 
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2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น 

 กรณีที่ค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วท าให้มเีศษ ให้ปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน 

 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จัดสรร 
 ไมม่ี 

 
3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุสามญัวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 
9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 (Record Date) 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี 

บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียน และ การเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการ
ถ้า กระทรวงพาณิชย์ และ ขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และ ที่เกิดจากการเสนอขายให้กับผู้ ลงทุนในวงจ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อใช้รองรับโอกาสในการลงทนุของบริษัท และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

 
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1.  เพื่อเป็นเงินทนุส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือ ส ารองไว้เป็นทนุหมนุเวียนส าหรรับ
การด าเนินงานของบริษัท 

2.  เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีแหลง่เงินทนุเพิ่มเติมจากการใช้
สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

 
7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตาม
กฏหมาย และ ส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) ดงันัน้ เมื่อธุรกิจของบริษัทมกีารเจริญเติบโต ก็จะสามารถจา่ยเงินปันผลได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่
จะท าให้มลูคา่หุ้นของบริษัทมีความมัน่คง 

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 

 ไมม่ี 
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9. ตารางระยะเวลาด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

การด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 พฤษภาคม 2565 
2. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน (Record Date) 

27 พฤษภาคม 2565 

4. วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 13 มิถนุายน 2565 
5. วนัท่ีน ามติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไปจดทะเบยีนเพิ่มทนุตอ่กรม
พฒันาธุรกิจการถ้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2565 

6. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการได้รับจดัสรร 
VIBHA-W4 (Record Date) 

17 มิถนุายน 2565 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
ลงช่ือ........................................................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

                               (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) 

 
 
ลงช่ือ........................................................................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ) 
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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 4 
ท่ีออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(“VIBHA-W4”) 
 

ประเภท  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท โรงพยำบำลวิภำวดี 
จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 4 (“VIBHA-W4”)  

ชนิดของหลักทรัพย์  ใบส ำคญัแสดงสิทธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้  
วัตถุประสงค์และความความจ า
เป็น  

รองรับโอกำสในกำรลงทนุ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท  

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก  ไมเ่กิน 1,131,322,132 หนว่ย  
จ านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้
สิทธิ  

ไมเ่กิน 1,131,322,132 หุ้น (ท่ีมลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท) ซึง่คดิ
เป็นไมเ่กินร้อยละ 8.33 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัท 
จ ำนวน 13,575,865,582 หุ้น ณ วนัประชมุคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีมติ
ให้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภำคม 2565 

วันก าหนดสิทธิ กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในครัง้นี ้เป็นกำรจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ท่ีมีช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 17 มิถนุำยน 2565 (Record 
Date) ทัง้นีก้ำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ต้องได้รับ
อนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร  เป็นกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ในจ ำนวนไมเ่กิน 
1,131,322,132 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท ท่ีมีช่ือปรำกฏในวนั
ก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ในวนัท่ี 17 
มิถนุำยน 2565 (Record Date)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท)  
อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  

ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จ ำนวน 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุ้นส ำมญั
เพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำม
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เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ)  

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  3.00 บำทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข
กำรปรับสิทธิ)  

วันท่ีออกใบสาคัญแสดงสิทธิ  วนัท่ี 20 กรกฏำคม 2565   
อัตราการจัดสรร  12 หุ้นสำมญัเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4  

ในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยท่ีจะได้รับกำรจดัสรร
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ดงักลำ่ว หำกมีเศษของหุ้นสำมญั
จำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
VIBHA-W4 ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ทัง้
จ ำนวน ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำรค ำนวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จำกกำรจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
สว่นท่ีเหลือจ ำนวนดงักล่ำว ซึง่จะท ำให้คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
จ ำนวนเทำ่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั  

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ก ำหนดให้ใช้สิทธิได้ทกุวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนกนัยำยน ตลอดอำยุ

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 โดยก ำหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรก 
ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำก
กำรใช้สิทธิหรือไมถ่กูใช้สิทธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใดๆ สำมำรถ
สะสมเพ่ือน ำไปใช้สิทธิได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ตอ่ๆ ไปตลอด
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ แตห่ำกครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญั
แสดงสิทธิแล้วใบส ำคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไมถ่กูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและ
สิน้ผลไป โดยครัง้สดุท้ำยจะสำมำรถใช้สิทธิได้ในวนัท่ีใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ VIBHA-W4 มีอำยคุรบ 3 ปี หำกวนัดงักล่ำวไมต่รงกบัวนัท ำกำร
ของบริษัท ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวนัท ำก ำรก่อนหน้ำวนั
ก ำหนดก ำรใช้สิทธิดงักลำ่ว  

ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญัของบริษัท จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญั
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ของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของ
บริษัท ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำก ำรสดุท้ำย
ก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ดงักลำ่ว ยกเว้นกำรแสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิใน
ระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ  

เม่ือผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W 4 ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซือ้หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 แล้ว จะไม่
สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป  

เงื่อนไขการปรับสิทธิ  เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ
ตำมเง่ือนไขในกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ซึง่เป็นเหตกุำรณ์ท่ี
ก ำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง ก ำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ เชน่ (ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมลูคำ่ท่ีตรำไว้ของ
หุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น (ข) เม่ือ
บริษัทมกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหมใ่นรำคำต ่ำ (ค) เม่ือบริษัทมีกำร
เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพในรำคำต ่ำหรือมีกำรเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิในรำคำต ่ำ (ง) เม่ือบริษัทจำ่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่น
เป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น (จ) เม่ือบริษัทจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่
เกินกว ่ำอตัรำท่ีระบไุว้ในข้อก ำหนดสิทธิ (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดใน
ลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 จะได้รับเม่ือมีก ำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 ด้อยไปกวำ่เดมิ เป็นต้น ทัง้นี ้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร ของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับ
มอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบริหำร ของบริษัท เป็นผู้พิจำรณำ
ก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัก ำรปรับหรือกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำกำรใช้สิทธิและรำคำใช้สิทธิ  
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เงื่อนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำแก้ไขก ำหนดวนัท่ีออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีตอ่บริษัทเป็นส ำคญั และเป็นผู้พิจำรณำก ำหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงกำรเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำร และสญัญำตำ่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด ำเนนิกำรตำ่งๆ อนัจ ำเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กบักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงกำรน ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุ้นส ำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนญุำตตอ่
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง  

ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น และ 
รายละเอียดการค านวณสัดส่วน
หุ้นรองรับ 

1. หุ้นสำมญัท่ีออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้จะ
มีสิทธิและสภำพเทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้ำนี ้
ทกุประกำร 
2. นอกจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,131,322,132 หุ้น (มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้น
ละ 0.10 บำท) ท่ีได้จดัสรรไว้เพ่ือรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-
W4 บริษัทอำจจะต้องเพิ่มทนุขึน้อีกเพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุท่ี
เก่ียวข้องกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
3. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำบนสมมตฐิำน โดยแบง่
ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีท่ี 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัททัง้
จ ำนวน  
กรณีท่ี 2 บคุคลอ่ืนท่ีมิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
ของบริษัททัง้จ ำนวน (ผู้ ถือหุ้นเดมิขำยใบส ำคญัสิทธิในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ ำนวน)  
3.1 กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution)  
กรณีท่ี 1: Control Dilution เทำ่กบัศนูย์  
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กรณีท่ี 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้ 
สตูรกำรค ำนวณ  
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)  
Qo = จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีมีอยูเ่ดมิเทำ่กบั 13,575,865,582 หุ้น ณ วนั
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีมตใิห้ออกและเสนอขำยใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 
Qw = จ ำนวนหุ้นสำมญัใหม่ท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิทัง้จ ำนวนซึง่เทำ่กบั 1,131,322,132 หุ้น  
ดงันัน้   
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)  
สตูรกำรค ำนวณ :  
Price Dilution = (รำคำก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลงักำรเสนอ
ขำย) /รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย  
Price Dilution = (Po-Pn)/Po  
Po = 2.57 บำทตอ่หุ้น ซึง่เป็นรำคำปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุ้น
สำมญัของบริษัทในชว่งเวลำ 15 วนัท ำกำร (ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษำยน 
2565 – 12 พฤษภำคม 2565)  
Pn = (PoQo)+(รำคำกำรใช้สิทธิของ 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 บำทตอ่หุ้น  
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เน่ืองจำก Po < Pn ดงันัน้ ในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ VIBHA-W4 จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ Price Dilution  
 
3.3 กำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร (EPS Dilution)  
สตูรกำรค ำนวณ  
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  
EPSo = ก ำไรสทุธิ/Qo  
EPSn = ก ำไรสทุธิ/(Qo+Qw)  
โดยก ำไรสทุธิค ำนวณจ ำกก ำไรสทุธิในรอบปี 2564 ของบริษัท ซึง่บริษัท
มีผลก ำไรสทุธิจ ำนวนเท่ำกบั 1,805.05 ล้ำนบำท ดงันัน้ ในกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 มีผลกระทบตอ่ EPS 
Dilution  
 
EPS Dilution =   (0.13-0.12) 
                              0.13 
                     =   7.69% 
 
4. รำยละเอียดกำรค ำนวณสดัสว่นหุ้นรองรับ  
สดัสว่นหุ้นรองรับ  =     จ ำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4  *  100                                                                               
                                         จ ำนวนหุ้น Paid-up* 
                       
                          =              1,131,322,132   *100    
                                          13,575,865,582  
 
                         =               8.33% 
 
สดัสว่นหุ้นรองรับ (กรณีนบัรวมหุ้นรองรับคงเหลือของหลกัทรัพย์แปลง
สภำพอ่ืนๆ ท่ียงัไมห่มดอำย ุได้แก่ VIBHAW-3 และ ESOP-W2) 
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สดัสว่นหุ้นรองรับ  =    
  จ ำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W4 + จ ำนวนหุ้นรองรับ VIBHA-W3 + จ ำนวนหุ้นรองรับ ESOP-W2  *  100                                                                               
                                                           จ ำนวนหุ้น Paid-up* 

                       
    =              1,131,322,132+1,012,496,116+300,000,000   *100    
                                           13,575,865,582  
 
    =               18.00% 
 
*จ ำนวนหุน้ทีเ่รียกช ำระแลว้ ณ วนัที คณะกรรมกำรมีมติใหอ้อกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4 (วนัที ่13 พฤษภำคม 2565) 

 
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ฯ  

บริษัทจะย่ืนค ำขอน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ VIBHA-W4เข้ำจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ  

บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ  

บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


