บริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหุนสามัญที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะสําคัญของหุนสามัญที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
: บริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: จํานวน 200,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 0.25 บาท
ราคาเสนอขาย
: 2.00 บาทตอหุน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 400,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
: วันที่ 27-29 เมษายน 2558
1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู
จัดจําหนายหลักทรัพยและไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มี
จํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
เปนดังนี้
1.2.1 เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
:
123,000,000 หุน
1.2.2 เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
:
77,000,000 หุน
ทั้ ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการเสนอขายหุนในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดาน
วาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูให
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุป
การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะได
ติดตอในอนาคต รวมถึงผูที่ไดเขารวมฟงการนําเสนอขอมูลของบริษัท และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผู
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ถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตนที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ขอ 6.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และ
บริ ษั ท ย อ ยของตนเอง รวมทั้ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํา กับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่ อ นไข และวิธีการในการจัดจําหนา ย
หลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปน
ลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ดวย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพยดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
6.2.1 เทานั้น
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ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดี
ตอบริษัท และตอผูบริหารของบริษัท ไดแก ลูกคา บริษัทคูคา ผูจัดหาสินคา/บริการ (Supplier) ผูจัดหาแหลง
เงินทุน สถาบันการเงินที่ติดตอ พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีความสัมพันธทางการคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปน
ที่ปรึกษาของบริษัท ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตออยูในปจจุบัน เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ
ในอนาคต ในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน
ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 นอกจากนี้ผูมีอุปการ
คุณของบริษัท ยังรวมถึง พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร
ผูถื อ หุ น รายใหญ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บริ ษั ท ตามที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 200,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับ
หุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนสามัญที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได
ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2557 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แลว มีความเห็นวาบริษัทมี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เรื่ อ ง การรั บ หุ น สามั ญ หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจาย
การถื อหุ นรายย อย โดยภายหลั งจากที่ บริ ษั ทได จํ า หน า ยหุ น สามั ญ ต อ ผู มี อุ ป การคุ ณ ของผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุน
รายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอตอไป
1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุน
และหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจ
เปนหุนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่
หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือ
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หลั กทรัพยที่ถูกสั่ง หามขายไดในจํานวนรอ ยละ 25 และเมื่อ ครบกํ าหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งห า มขาย
สามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
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