ที่

SET-2019-009
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2562

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งกําหนดการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (FVC-W2)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (FVC-W2) จํานวน 138,790,207 หน่วย โดยมีกําหนดการใช้ สิทธิในวันทําการ
สุดท้ ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญ ทังนี
้ ้ กําหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึง่ ตรงกับวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 2 ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (FVC-W2) ในวันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 ดังนี ้
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2.
3.
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วันใช้ สทิ ธิครัง้ ที่ 2
ระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ราคาการใช้ สทิ ธิ
บุคคลและสถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ

6. การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ

:
:
:
:
:

:

28 มิถนุ ายน 2562
เวลา 09.00 -15.30 น. ของวันที่ 21 และ 24 - 27 มิถนุ ายน 2562
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ 1.04545 หุ้นสามัญ
0.957 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
นางสาวอริ ศรา สิทธิเกษร / นางสาวณัฎฐณรี ย์ ชัยสิทธิ์
บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2518-2722 ต่อ 649 โทรสาร 0-2518-2723
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนได้

7. เอกสารที่ใช้ ในการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
7.1. แบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจน และครบถ้ วนทุกรายการ
(แบบฟอร์ มแสดงความจํ านงการใช้ สิทธิ สามารถติดต่อขอรับได้ ที่บริ ษัทฯ หรื อ Download แบบฟอร์ มได้ ที่
http://www.filtervision.co.th/ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์ มดาวน์โหลด
7.2. ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุวา่ ผู้ถือนันมี
้ สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่
ระบุไว้ ในแบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
7.3. ชําระเงิ นตามจํานวนการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้นสามัญภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดก่อนวันใช้ สทิ ธิ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
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7.3.1. โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ ัน จากัด
(มหาชน)” บัญชีเลขที่ 161-0-14971-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาพระโขนง โดยแนบหลักฐาน การโอนเงินให้ แก่บริ ษัทภายในวันใช้ สทิ ธิ
7.3.2. ชําระโดย เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร โดยเช็คจะต้ อง
ลงวันที่ก่อนวันใช้ สิทธิ 2 วัน และสามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ภายในวันที่ใช้ สิทธิ โดย
ขีดคร่อมสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิช่ นั จากัด (มหาชน)”
7.4. หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
7.4.1. บุคคลสัญชาติไทย
: สําเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
7.4.2. บุคคลต่างด้ าว
: สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
7.4.3. นิติบคุ คลในประเทศ
: สํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองบริ ษั ท โดยกระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ อ อกไม่ เ กิ น
3 เดื อ น พร้ อมรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ ง และเอกสารหลัก ฐานของ
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1 หรื อ 4.4.2
7.4.4. นิติบคุ คลต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ
และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสิทธิ ซึ่งรับรองโดย
Notary Public พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของ
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1 หรื อ 4.4.2
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-วิจิตร เตชะเกษมดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการผู้จดั การ
ผู้มีอํานาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริ ษัท
โทร. 02-518-2722 ต่อ 649
โทรสาร 02-518-2723
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