ที SET-2017-006
วันที 13 มีนาคม 2560
เรือง

:

แจ้ งการปรับสิทธิราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท
ครังที (FVC-W1) แก้ ไข#1
เรียน :
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ครังที 1/2560 ซึงประชุมเมือวันที 23
กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติให้ นําเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน หุ้นเดิมต่อ หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิง
ในราคาหุ้นละ . บาท ควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที (“FVC-W2”) ในอัตราส่วน หุ้น
สามัญเพิมทุน ใหม่ ต่อ หน่วยใบสํา คัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ ปั ดทิ ง) โดยไม่คิดมูลค่ า และมีราคาใช้ สิทธิ ซือหุ้น ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที 2 ซึงจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทังนี การเสนอขายหุ้นสามัญใหม่กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
ในครังนี ทีราคาหุ้นละ . บาท เป็ นราคาเสนอขายทีตํากว่าร้ อยละ ของราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญ
วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันทีผู้ซอหุ
ื ้ นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ในการจองซือหุ้นสามัญทีออกใหม่ (“ราคาตลาด”) (วันแรกทีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ประกาศขึนเครืองหมาย XR คือวันที มีนาคม
) และมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ครังที 2 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้ สิทธิ ซือหุ้น ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที 2 ซึงจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาทีตํากว่าร้ อยละ ของราคาตลาด เป็ นผลให้ ต้องมีการปรับ ราคา
ใช้ สทิ ธิและอัตราใช้ สทิ ธิใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที (“FVC-W1”)
ดังนัน บริ ษัทขอแจ้ งการปรับราคาใช้ สิทธิ และอัตราสิทธิใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท
ครังที (FVC-W1) ตามสูตรการคํานวณทีระบุไว้ ในข้ อ ( ) และ ( ) ของข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ครังที 1 (FVC-W1) เพือรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่ให้
ด้ อยไปกว่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี
FVC-W1
เดิม
ใหม่ (หมายเหตุ 2)
ปรั บ สิท ธิจ ากการออก
ปรั บ สิท ธิจ ากการออก FVCRO
W2
ราคาการใช้ สทิ ธิ
0.50 บาทต่อหุ้น
0.50 บาทต่อหุ้น
0.50 บาทต่อหุ้น
(หมายเหตุ 1)
อัตราใช้ สทิ ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่วย
หน่วย
หน่วย ต่อ 1.135 หุ้นสามัญ
ต่อ 1.399 หุ้นสามัญ
ต่อ . หุ้นสามัญ

(หมายเหตุ 1 : แก้ ไขราคาใช้ สทิ ธิเดิม เป็ นราคา . 0 บาท เนืองจากตามข้ อกําหนดสิทธิฯ ข้ อ ( ) กําหนดว่ากรณีทีมีการ
เปลียนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิจนเป็ นผลทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ทีคํานวณตามสูตรมีราคาตํากว่ามูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญ
(Par Value)ของบริษัท ให้ ใช้ มูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญเป็ นราคาใช้ สทิ ธิ)
(หมายเหตุ 2 : ราคาใช้ สทิ ธิใหม่ของ FVC-W1 = 0.50 บาทต่อหุ้น และอัตราใช้ สทิ ธิใหม่ของ FVC-W1 = ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หน่วย ต่อ 1.399 หุ้นสามัญ)
สําหรับการเรื องการจ่ายเงินปั นผลไม่เกินกว่าร้ อยละ ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 9 จึงไม่มีผลกระทบต่อการปรับราคาใช้ สทิ ธิและอัตราสิทธิใหม่
ทังนี การปรับสิทธิข้างต้ นให้ มีผลตังแต่วนั ที มีนาคม
เป็ นต้ นไปในกรณีทีทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ให้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน
หุ้นเดิมต่อ หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิง ในราคาหุ้นละ . บาท ควบคู่กับใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริษัท ครังที (“FVC-W2”) ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ต่อ หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิง) โดย
ไม่คิดมูลค่า

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
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