สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที

(F53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน)
วันที 25 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที 1/2559
เมื อวัน ที 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 เวลา 1 .30 น. ถึง 15.30 น. เกี ยวกับ การเพิ มทุ น และการจัด สรรหุ้น เพิ มทุ น
ดังต่อไปนี
1.

การเพิมทุน

ที ประชุ ม คณะกรรมการได้ มี ม ติ ใ ห้ เพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 182,249,733 บาท เป็ น
182,749,733 บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์ ) รวม
500,000 บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะดังนี

การเพิมทุน

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

มูลค่ าทีตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

1,000,000

0.50

รวม
(บาท)

แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ

-

-

-

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

2.

500,000
-

การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1

แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน

จัดสรรให้ แก่
1) เพือรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ที จะซือหุ้ น
ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ค รั ง ที
1(FVC-W1)

จํานวนหุ้น
1,000,000

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

-

-

วัน เวลาจองซื อ และชําระ
เงินค่ าหุ้น
โปรดดู หมายเหตุ ข้ อ ก)

หมายเหตุ
ก) บริษัทยังไม่สามารถคํานวณอัตราทีจะปรับราคาใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซือหุ้นสามัญ บริษัท ฟิ ลเตอร์ วิชนั จํากัด (มหาชน) ครังที (FVC-W ) ได้ ในขณะนี จึงได้ ประมาณ
การในเบืองต้ นเพือรองรับการปรับสิทธิจํานวน , , หุ้นเนืองจากการคํานวณราคาใช้ สทิ ธิและ
อัตราการใช้ สทิ ธิ ใหม่นนจะต้
ั
องคํานวณจากวันแรกทีผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสทิ ธิ รับเงินปั นผล (วันแรกที
ตลาดหลักทรัพย์ขนเครื
ึ องหมาย XD) โดยบริษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ
ของ FVC-W เมือสามารถคํานวณราคาใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิได้ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ถือ
FVC-W ทราบต่อไป
2.2

การดําเนินการของบริ ษัทกรณีทีมีเศษของหุ้น

-ให้ ปัดเศษทิง3.

กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน

กําหนดวัน ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจําปี
ในวัน ศุกร์ ที 29 เมษายน 2559 เวลา . น. ณ
ห้ อ งประชุม วิ ค เตอร์ คลับ II – III ชัน 8 อาคารปาร์ ค เวนเซอร์ อี โคเพล็ก ซ์ ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน
กรุงเทพฯ โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
(Record Date) ใน
วัน ที มี น าคม
และให้ รวบรวมรายชื อตามมาตรา
ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที มีนาคม
4.
การขออนุ ญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไขการ
ขออนุญาต
-ไม่มี5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม

การเพิมทุนของบริษัทในครังนี เพือรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นของบริ ษัท
ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน) (“FVC-W1”) เนืองจากการเปลียนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ตามเงือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
6.

ประโยชน์ ทบริ
ี ษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน

การเพิมทุนของบริษัทเพือรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นของบริษัทในครังนี จะ
ช่วยเสริ มให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนเพิมมากขึน ซึงจะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในระยะยาว
7.

ประโยชน์ ทผูี ้ ถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
เหมือนข้ อ .

8.

รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรั บผู้ ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัด สินใจในการอนุมัติการเพิม
ทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
-ไม่มี-

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
การดําเนินการ

วัน/เดือน/ปี

.คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิเรืองการเพิมทุน/ จัดสรรหุ้นเพิมทุน
.วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิ ในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี
(Record Date)

กุมภาพันธ์ 2559
14 มีนาคม 2559

.วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ตามมาตรา ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

มีนาคม

4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี

เมษายน

.วันทีจดทะเบียนเพิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

ภายใน วันนับจากวันที
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ เพิมทุน

6.วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date)

พฤษภาคม

7.วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล ตาม
มาตรา ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

พฤษภาคม

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริ ษทั

