เลขทีใบจอง/Form No. ……..…………..……………...........
แบบฟอร์ มแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิทีจะซือหุ้นสามั ญ ของบริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน) ครังที 4 (FVC-W1)

NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES OF FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED No.4 (FVC-W1)

วันทียืนความจํานงในการใช้สิทธิ/ Date to notify the intention to exercise………….……………………
ทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที/ Warrant holder registration No. ………….……………………..

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด ( มหาชน)
To The Board of Directors of FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ………….…………………….………….…………………….........วัน/เดือน/ปี เกิด .............................…………… สัญชาติ .........................…………………. เพศ ………………………
I/We (Mr./ Mrs./Miss/ Juristic Person)
Date or Birth
Nationality
Sex
อาชีพ ………….......…….................... ทีอยูเ่ ลขที ........……......... ตรอก/ซอย .............................….……. ถนน …....................…...................... แขวง/ตําบล .......……............................. เขต/อําเภอ ……....……….......………...
Occupation
Address No.
Lane/Soi
Road
Sub-District
District
จังหวัด ...............…….….......................... รหัสไปรษณีย ์ .............…................. โทรศัพท์ ....................................................... ประเทศ …….....….............................................…….
Province
Postal Code
Telephone No.
Country
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี .......................………………………………… ประเภทการเสียภาษี
หักภาษี
ไม่หักภาษี
Tax ID No.
Type of Tax Planning
Tax to be deduced
Tax not to be deduced
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซือหุ้น พร้อมแนบสําเนาหลักฐานทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจําตัวเลขที ………………………………………………………………………………..
Thai Individuals
ID Card No.
บุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย
ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที ………………………………………………..
Foreign Individuals
Alien Card/Passport / ID Card No.
นิติบุคคลในประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั ……………………………………………………………………………………..
Thai Juristic Person
Company Registration No.
นิติบุคคลต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริ ษทั / เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี …………………………………………………………...
Foreign Juristic Person
Company Registration No. / Tax ID No.
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (FVC-W1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิในการจองซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี
As a warrant holder of FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED, I/we, hereby, intend to exercise the right to purchase the common shares of FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED as stated below:
1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอใช้สิทธิ……………..................…………………….. หน่วย
Amount of the warrants to exercise
unit(s)
2. อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.399 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ตามเงือนไขการปรับสิทธิซึงมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ตามทีก ําหนดไว้ในข้อก ําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ข้อ 4)
The exercise ratio is warrant 1 unit(s): common share 1.399 share(s) with the exercise price of Baht 0.50 per share (New exercise price and exercise ratio which to be adjusted as refer in the Terms and Conditions of
Warrant Clause 4)
3. รวมเป็ นเงินทีต้องชําระในการจองซือหุ้นสามัญ ….............................….. บาท (........................................................................................................................) และค่าอากร..................บาท (……………………...………)
Totaling of payment
Baht
and duty stamps
Baht
4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือหุ้นสามัญดังกล่าว ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านันโดย
I/We herewith submit for payment of the common shares that could be cashed in Bangkok only : by
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque
เงินโอน / Cash Transfer
ตัวแลกเงิน / Bill of Exchange
สังจ่าย “บัญ ชีจองซื อหุ้นสามั ญ เพิมทุน บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย์ เลขที 161-0-14971-8
Payable to “FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SHARE SUBSCRIPTION” Krungthai Bank Public Company Limited, Phakanong Branch, Account No. 161-0-14971-8
เลขทีเช็ค / Cheque No. ................……………................. วันที / Dated ........…………………............ ธนาคาร / Bank ……......….....………….............…........... สาขา / Branch…………..….................................…..……..
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังนี
I/We, hereby, have delivered the warrant certificates and receive the less warrants, which are not exercised (if any) as follows:
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวน ….………………………....…..ใบ ตามรายละเอียด ดังนี
Amount of delivered warrants ………………………………… certificate(s) with the following details:
เลขทีใบสําคัญแสดงสิทธิ ...................……….………........ จํานวนหน่วย ...........….……..….…. หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
เลขทีใบสําคัญแสดงสิทธิ ...................…….….………........จํานวนหน่วย................……….….... หน่วย
Warrant certificate(s) No. ……………………………………. amount ….……………………….units
รวมจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิทีส่งมา ...............………………..……….......…………... หน่วย
The total number of delivered warrants……………….…………………….………………………units
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี)............................….…….………….... หน่วย
Amount of the less warrants which are not exercised ( if any)……………………………..……... units
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี (ผูจ้ องซือหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึง)
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)
ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั .......................................................…................. สมาชิกผูฝ้ าก
เลขที…………….. ….…................. นําหุ้นนันเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก เพือเข้าบัญชีซือขายหุ้นเลขที ……………....................................... ซึงข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นัน
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.
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษ ัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํา กัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญ ชี
ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที เพือข้าพเจ้า
Issue the common shares certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited under Issuer
Account for my/our name account number 600.
ให้ออกใบหุ้นสามัญทีได้รับการจัดสรรนันไว้ใ นชือของข้า พเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทีจะมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนินการใดๆ เพือทํา ให้การจัดทําใบหุ้นสามัญและการส่ งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน วัน
นับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง
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 days after the end of each exercise date.
ข้าพเจ้าขอรั บรองและตกลงว่าจะซือหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว หรื อในจํานวนทีท่านจัดให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือหุ้นสามัญนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือหุ้นสามัญทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อย พร้อม
เช็ค/ดร๊ าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงินธนาคาร/สําเนาใบนําฝากเงินฉบับจริ ง มาถึงบริ ษ ัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิ ทธิ หรื อเช็ค/ดร๊ าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตัวแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการชําระเงินจากธนาคาร
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิการจองซือหุ้น
I/We, hereby, undertake to purchase the above amount of common shares or any amount as allotted to me. 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/bill of exchange/copy of the original deposit slip (Pay-in) to the company within notification period or cheque/draft/cashier cheque/bill of exchange be refused from that bank, I/we
shall not intend to exercise the warrants.
ลงชือ/Signature ....…………………..…….………..............................................ผูจ้ องซือหุ้นสามัญ(Subscriber)
( ..……............….................................…......................................... )
หลักฐานการรับฝากการจองซื อหุ้นสามั ญ / Subscription Receipt (ผู้ จองซื อโปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ วย / Subscribers please also fill in this section)
วันทีรับใบจอง/Date ……..……………………....…….
เลขทีใบจอง / Form No. ……………………….................................
บริ ษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก .....................................................………..…………………. เพือจองซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (FVC-W1)
FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from
for a subscription of common shares of FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED No. 1 (FVC-W1)
จํานวนหุ้นสามัญทีได้จากการขอใช้สิทธิ….…………………..….……......…........ หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
รวมเป็ นเงินทีชําระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..………. )
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares. At the price of 0.50 Baht/share. Totaling amount of Baht …………………………………….……………. Baht
(…………………………..……………….….…...…)
เช็คธนาคาร / Cashier Cheque
ดร๊ าฟท์ / Draft
เช็คบุคคล / Cheque
เงินโอน / Cash Transfer
ตัวแลกเงิน / Bill of Exchange
เลขทีเช็ค/Cheque No.…………….…...................….วันที /Dated ………..…........................... ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...................................……………….……..…
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (if any) ……………………………………………………………………..…. หน่วย /units.
เจ้าหน้าทีผูร้ ับมอบอํานาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(
)

ที

SET-2017-013
วันที 12 พฤษภาคม 2560

เรือง

กําหนดการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครังที 4

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้
สามัญของบริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) FVC-W1 จํานวน 121,499,466 หน่ วย โดยมีกําหนดการ
ใช้สทิ ธิในวันทําการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 3 ปี (วันใช้สทิ ธิครังสุดท้ายคือ วันที 14 พฤษภาคม 2561)
บริษัท ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับการใช้ส ทิ ธิซ ือหุ้น สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับ
กําหนดการใช้สทิ ธิ ครังที 4 ในวันที 31 พฤษภาคม 2560
1. ระยะเวลาทีผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิยนเอกสารต่
ื
อบริษทั
ตังแต่วนั ที 24 – 26 และ 29 – 30 พฤษภาคม
เวลา 9.00 – 15.30 น.
2. อัตราและราคาการใช้สทิ ธิ
อัตรา
:
1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.399 หุน้ สามัญ
ราคา
:
0.50 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ
3. การใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญ
ในการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญของบริษทั ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญ
ทังหมดหรือบางส่วนได้
4. เอกสารในการยืนความจํานง
4.1 แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญทีได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน
และครบถ้วนทุกรายการ (แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิสามารถติดต่อขอรับ
ได้ทบริ
ี ษทั ฯ หรือ Download แบบฟอร์มได้ท ี http://www.filtervision.co.th/ หัวข้อนัก
ลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์มดาวน์โหลด)
4.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทระบุ
ี ว่าผูถ้ อื นันมีสทิ ธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามจํานวนทีระบุไว้ในแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญ
4.3 ชําระเงินตามจํานวนการใช้สทิ ธิตามทีระบุในแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอื
หุน้ สามัญภายในระยะเวลาทีกําหนด โดยไม่เกินวันใช้สทิ ธิ โดยวิธใี ดวิธหี นึง ดังนี

4.3.1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชือบัญชี “บัญชีจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน บริษทั ฟิ ลเตอร์
วิชนั จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที 161-0-14971-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของ
หน้า 1 จาก 2

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพระโขนง โดยแนบหลักฐาน การโอนเงินให้แก่
บริษทั ภายในวันใช้สทิ ธิแต่ละครัง

4.3.2 ชําระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคําสังจ่ายเงินของ
ธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันทีก่อนวันใช้สทิ ธิ วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายในวันทีใช้สทิ ธิแต่ละครัง โดยขีดคร่อมสังจ่าย “บัญชีจองซือหุน้
สามัญเพิมทุน บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)”
4.4 หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
4.4.1 บุคคลสัญชาติไทย
:
4.4.2 บุคคลต่างด้าว
:
4.4.3 นิตบิ คุ คลในประเทศ :

4.4.4 นิตบิ คุ คลต่างประเทศ :

สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาหนังสือรับรองบริษทั โดยกระทรวงพาณิชย์
ทีออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
และเอกสารหลักฐานของผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือ
ตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริษทั หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองทีออก
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันใช้สทิ ธิ ซึงรับรองโดย
Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และ
เอกสารหลักฐานของผูม้ อี ํานาจลงลายมือชือตาม
4.4.1 หรือ 4.4.2

5. สถานทีติดต่อ
บริษทั ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)
เลขที 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา
แขวงมีนบุร ี เขตมีนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2518-2722 ต่อ 644
โทรสาร 0-2518-2723
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ดร.วิจติ ร เตชะเกษม
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ อี ํานาจลงนามสารสนเทศ
เลขานุ การบริษทั
โทร.02-518-2722 ต่อ 644
โทรสาร.02-518-2723
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