ที่ SET-2022-012
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการนาหุ้นของ บริษัท เคที เมดิคอล
เซอร์วิส จากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยสารสนเทศ เรื่อง แผนการเสนอขายหุ้น
สามัญของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (“KTMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai’) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 KTMS ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับ หลั กทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรัพย์ (“สำนั กงำนก.ล.ต.”) เป็นที่ เรียบร้อยแล้ ว โดยภายใต้
แผนการเข้าจดทะเบียนใน mai นี้ KTMS จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 76,636,600 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25.55 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ KTMS
แผนการเข้าจดทะเบี ย นใน mai ครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ของ KTMS และ KTMS
ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะยังคงสัด ส่วนการถือหุ้นใน KTMS ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 53.08
ของทุนชาระแล้วของ KTMS ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ KTMS และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริษัทของ KTMS เห็นสมควร รวมถึงในการพิจารณากาหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วน
ที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนใน mai ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง
ในเบื้องต้น KTMS มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) ดังนี้
(1) โครงการลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
(2) โครงการลงทุนในโรงงานผลิตน้ายาไตเทียมและศูนย์บริการวิศวกรรม
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจการลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท (ถ้ามี)
ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) ของ KTMS ให้ทราบต่อไป

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่าง
หนั ง สื อ ชี้ ช วนฉบั บ เต็ ม ของ KTMS ซึ่ ง ได้ ยื่ น ต่ อ ส านั ก งานก.ล.ต. ได้ ที่ website ของส านั ก งานก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
ข้อมูลเบื้องต้นของ KTMS
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
และระบบผลิตน้าบริสุทธิ์สาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กั บ การแพทย์ อ ย่ า งครบวงจร ด้ ว ยคุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ สากล โดยปั จ จุ บั น KTMS มี เครื่ อ งไตเที ย ม
รวม จานวน 242 เครื่อง มีหน่วยไตเทียมจานวน 19 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบด้วย
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 3 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 1 สาขา
และภาคตะวันตก 2 สาขา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จากัด (มหาชน)
( ดร. วิจิตร เตชะเกษม )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอานาจรัฐอื่นๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย
ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจากัดทางกฎหมายนั้นๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทาเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์
หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา
เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทาขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซื้อ หลักทรัพย์ใดๆ
และไม่มี การเสนอขายหรือซื้อหลั กทรัพย์ในประเทศหรือเขตอานาจรัฐใดที่ การเสนอขาย การชั กชวนการเสนอซื้อ หรือการขาย
หลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นาไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของรัฐใดๆ
ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรื อการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือ
ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีความประสงค์
ที่ จ ะจดทะเบี ย นไม่ ว่ า ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดหรื อ ว่ า ทั้ งหมดของการเสนอขายหรื อ หลั ก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ที่ ก ล่ า วถึ งในเอกสารฉบั บ นี้
ในสหรัฐอเมริกา หรือดาเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา

