บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
1.

รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด
(มหำชน) (“บริ ษัท”) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมดภำยหลั
ั้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.1 ลักษณะสาคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
: บริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)
จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย
: จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
: 0.25 บำท
รำคำเสนอขำย
: [] บำทต่อหุ้น
มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขำย : [] บำท
ระยะเวลำเสนอขำย
: [] - []
1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้เป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์โดยจัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และไม่มีกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้จองซื ้อรำยย่อย เนื่องจำกจำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้มี
จำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไปในวงกว้ ำง ทังนี
้ ้ สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
เป็ นดังนี ้
1.2.1 เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
:
[] หุ้น
1.2.2 เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
:
[] หุ้น
ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จใน
กำรขำยสูงสุด
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ หมำยถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติบุคคล
ทัว่ ไปที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ ำ หรื อบุคคลที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ เช่น ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำน
วำณิชธนกิจ ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ เช่น บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้ให้
คำปรึ กษำทำงธุรกิจ ผู้ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้ ำ /ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีอุป
กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปั จจุบนั หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้
ติดต่อในอนำคต รวมถึงผู้ที่ได้ เข้ ำร่วมฟั งกำรนำเสนอข้ อมูลของบริ ษัท และในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึงผู้
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ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ นที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำม
ข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และ
บริ ษั ท ย่ อ ยของตนเอง รวมทัง้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องของผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ต ำมที่ ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีก ำรในกำรจัดจำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
สำหรับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะรวมถึง นักลงทุนสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรื อที่ผ้ จู ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องกำรชักชวนให้ เป็ น
ลูกค้ ำในอนำคตที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ด้ วย
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง นักลงทุนสถำบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคลหรื อเพื่อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุนที่จัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิ จเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรั ฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทังนี
้ ้ นักลงทุนสถำบันสำมำรถจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ
6.2.1 เท่ำนัน้
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติบคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดี
ต่อบริ ษัท และต่อผู้บริ หำรของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกค้ ำ บริ ษัทคูค่ ้ ำ ผู้จดั หำสินค้ ำ /บริ กำร (Supplier) ผู้จดั หำแหล่ง
เงินทุน สถำบันกำรเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ ำ บุคคลที่ให้ คำแนะนำหรื อเป็ น
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ที่ปรึกษำของบริ ษัท ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่ออยู่ในปั จจุบนั เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อ
ในอนำคต ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ น
ซึง่ จะจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 นอกจำกนี ้ ผู้มีอปุ กำร
คุณของบริ ษัทยังรวมถึงพนักงำนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้
ถื อ หุ้น รำยใหญ่ ผู้มี อ ำนำจควบคุม บริ ษั ท ใหญ่ และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ตำมที่ ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ที่เสนอขำยจำนวน 200,000,000 หุ้น ในครัง้ นี ้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับ
หุ้นสำมัญเดิมของบริ ษัททุกประกำร
1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริ ษัทได้
ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่
15 ธันวำคม 2557 ให้ พิจำรณำรับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เม้ นท์ จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว มีควำมเห็นว่ำบริ ษัทมี
คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตำมข้ อ บัง คับ ของตลำดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เรื่ อ ง กำรรั บ หุ้น สำมัญ หรื อ หุ้น บุริ ม สิท ธิ เ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 ยกเว้ นคุณสมบัติตำมข้ อ 5(3) เรื่ องกำรกระจำย
กำรถื อหุ้นรำยย่ อย โดยภำยหลังจำกที่ บริ ษั ท ได้ จ ำหน่ ำ ยหุ้น สำมัญ ต่อ ผู้มี อุป กำรคุณ ของผู้จัด จ ำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ และผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทแล้ ว จะทำให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้น
รำยย่อยดังกล่ำว และบริ ษัทจะดำเนินกำรให้ ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอต่อไป
1.5 ข้ อมูลอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขำยหุ้น
และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไข
เพิ่มเติม) กำหนดห้ ำมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนนำหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อำจ
เป็ นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ำกับร้ อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้ออกขำยภำยใน
กำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันที่
หุ้นของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อ
หลักทรั พย์ ที่ถูกสัง่ ห้ ำมขำยได้ ในจำนวนร้ อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้ บุคคลที่ถูกสัง่ ห้ ำมขำย
สำมำรถขำยหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยจำนวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
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