เลขที่ใบของ / Form No. ……………………
แบบฟอร์ มแสดงความจานงการใช้ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) (VIBHA-W3)
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ยนื่ ความจานงการใช้สิทธิ/Date to notify the intention to exercise…………………..………….…….………..ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่/Warrant holder registration No………………..………………………………………….….……………
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
To The Board of Directors of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).................................................................................................................................วัน/เดือน/ปี เกิด...........................................................................สัญชาติ.................................................เพศ.....................................................
I/We(Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)……………………………….……….……..……….….…………………….…...Date of Birth..…………………………………………….……Nationality………….……………………Sex…………………….………..
อาชีพ........................................................ที่อยูเ่ ลขที่..........................................ตรอก/ซอย..........................................................ถนน...........................................................แขวง/ตาบล...............................................เขต/อาเภอ............................................................
Occupation……………...………………Address No…………………...…...Lane/Soi…………………………..…………...Road…………………………………….Sub-District……………………………….District………………………...……………….
จังหวัด......................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................โทรศัพท์.............................................................ประเทศ.....................................................
Province………………………………...Postal Code………………………...Telephone No. …………………….………….Country…………………………..……..
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี....................................................................ประเภทการเสียภาษี
 หักภาษี
 ไม่หกั ภาษี
Tax ID No………………………………………………………..Type of Tax Planning  Tax to be deduced  Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้อหุน้ พร้อมแนบสาเนาหลักฐานที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................................................................................
Thai Individual
ID Card No. ……………………………………………………………………………………
บุคคลธรรมดารสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขบัตรประจาตัวเลขที่...................................................................
Alien Individual
Alien Card/Passport/ID Card No. …………………………………………..………………….
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษทั .........................................................................................................................
Thai Juristic Entity
Company Registration No. …………………………………………………..…….…………...
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริ ษทั /เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี....................................................................................
Alien Juristic Person
Company Registration No./Tax ID No. ………………………………………………………....
ในฐานะผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
As a warrant holder of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited. I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of VIBHA as stated below :
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ .......................................................หน่วย
Amount of the warrants to exercise…………………………………………………..unit(s)
2. อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.00230 หุน้ สามัญ ในราคาหุน้ ละ 2.993 บาท หรื อราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนที่ 3 ข้อ 1.3
The exercise ratio is warrant 1 unit(s) : common share 1.00230 share(s) with the exercise price of Baht 2.993 per share or adjusted price in the prospectus part 3 clause 1.3
3. รวมเป็ นเงินที่ตอ้ งชาระในการจองซื้อหุน้ สามัญ............................................................บาท (.................................................................................................................) และค่าอากร....................................บาท (...............................................................................)
Totaling of payment………………………………….…………..Baht…………………………………………….…………..…………………………………..and duty stamps…………….…..….…Baht…………….....………….…………………….……
4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวที่สามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น โดย เช็ค/เช็คธนาคาร....................................................................ดร๊ าฟท์..........................................................................
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by Cheque/Cashier Cheque…………………….………………..Draft………………………………………………….
สัง่ จ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)”
Payable to “Vibhavadi Medical Center Public. Co., Ltd, for Shares Subscription”
เลขที่เช็ค/Cheque No. ……………………………….…………….วันที่/Dated…………………………………….ธนาคาร/Bank……………..…………..………………สาขา/Branch……………..……………...……………..…………
5. ข้าพเจ้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)” เลขที่บญั ชี 956-3-00009-3 ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโรงพยาบาลวิภาวดี พร้อมแนบสาเนาใบรับฝากเงินโอนมา
พร้อมนี้ดว้ ย
I/We, hereby, have transferred to current account name “Vibhavadi Medical Center Public. Co., Ltd, for Shares Subscription” No. 956-3-00009-3, TMBThanachart Bank, Vibhavadi Hospital Branch with a copy of pay-in slip enclosed.
6. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี้
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and received the less warrants, which are not exercised (if any) as follows :
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน.......................................................................ใบ ตามรายละเอียด ดังนี้
Amount of delivered warrants………….……………………certificate(s) with the following details :
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ................................................................จานวนหน่วย....................................หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………amount……………………………...units
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ................................................................จานวนหน่วย....................................หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………amount……………………………...units
รวมจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมา...........................................................................................หน่วย
The total number of delivered warrants…………………………………………………….………..units
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี)........................................................................หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised (if any)………………………………………units
7. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซื้อหุน้ เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one)
ให้ออกหุน้ สามัญที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริ ษทั ..................................................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่...................................................................................
นาหุน้ นั้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหุน้ เลขที่..................................................................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูร่ ่ วมกับบริ ษทั นั้น
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ………………………………………. participant No. ………………………………...……to deposit those common shares with
Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No. ………………………………….... that I/we have with the said Company.
 ให้ออกใบหุน้ สามัญที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ สามัญและการส่งมอบใบหุน้ สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้สิทธิซ้ือหุน้
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We, hereby, agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered to me within 15 business days
after the exercise date.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุน้ สามัญจานวนดังกล่าว หรื อในจานวนที่ท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อมเช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / เงิน
สด มาถึงบริ ษทั ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิ หรื อ เช็ค / ดร๊ าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค ไม่ผา่ นการชาระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการขอซื้อหุน้
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me/us. I shall not cancel my subscription. If I/we do not deliver this subscription form which has been completely filled in and cheque / draft /
cashier cheque / cash to the company within notification period or cheque / draft / cashier cheque be refused from the bank, I/we shall not intend to exercise the warrants.
ลงชื่อ/Signature ……………………………………………………………. ผูจ้ องซื้อหุน้ สามัญ(Subscriber)
(…………………..………………………………………..)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญ/Subscription Receipt (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วย/ Subscribers please also fill in this section)
วันที่ได้รับใบจอง/Date………………………..………………………
เลขที่ใบจอง/Form No. …………………………………………………
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก.......................................................................................................................... เพื่อจองซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
Vibhavadi Medical Center Public Company Limited has received the money from……………………………………………………..………. for a subscription of common shares of Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
จานวนหุน้ สามัญที่ได้จากการขอใช้สิทธิ....................................................หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.993 บาท
รวมเป็ นเงินที่ชาระ ................................................................................. บาท (.........................................................................................................................)
Amount of common shares received from the exercise of the right……………………..……shares. At the price of Baht/share 2.993 Baht. Totaling amount of Baht ...................................................................Baht
เงินโอน/Cash Transfer
เช็คธนาคาร/Cashier Cheque
ดร๊ าฟ/ Draft
เช็ค/Cheque
เลขที่เช็ค/Cheque No. ………………………………………….วันที่/Dated………………………………………………………………
ธนาคาร/Bank……………………………………………สาขา/Branch…………………………………………………………..
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any)………………………………………………………….หน่วย/units.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ/Authorized Officer…………………………………………………………………………..
(…………………………………………………………………………)

เรือ
่ ง

้ หุน
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใช้สท
้ สาม ัญ (XE) ตามใบสาค ัญแสดงสิทธิ ครงสุ
ั้ ดท้าย

บริษ ัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาก ัด (มหาชน) (VIBHA-W3)

subject: Notification of the Last Exercise (XE) of VIBHA-W3
ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้ท่าน
ทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาก ัด (มหาชน)
VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

VIBHA-W3

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

20/05/2022

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

24/05/2022

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุ ้นสามัญ (Common
shares)

1:1.0023

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Exercise price (Baht per share))

2.993

้ ระหว่างวันที่ (Exercise Date)
กาหนดวันจองซือ

30/05/2022 - 13/06/2022

วันทีบ
่ ันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)

24/05/2022

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
02/06/2022

้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ **เพิม
2. เช็คชาระการจองซือ
่ เติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
ในใบจองฯ
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ ้าน
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

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

1/3

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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