สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.
จํ ากัด (มหาชน) จํานวน 60,000,000 หุน มูลคาที่ ตราไวหุนละ 0.50 บาท คิดเป นรอ ยละ 30.0 ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
1.1.1 หุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย โดย บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
: 50,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.0 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว
: 0.50 บาทตอหุน
ราคาเสนอขายตอประชาชน
: 5.80 บาทตอหุน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 290,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
: 2-4 ธันวาคม 2558

1.1.2 หุนสามัญเดิมเสนอขายโดยผูถือหุนเดิม คือ Kingsmen Creatives Ltd. มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายตอประชาชน
มูลคารวมของหุนเดิมที่เสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย

: หุนสามัญเดิมของบริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
: 10,000,000 หุ น คิ ด เป น ร อ ยละ 5.0 ของจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ เ รี ย ก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
: 0.50 บาทตอหุน
: 5.80 บาทตอหุน
: 58,000,000 บาท
: 2-4 ธันวาคม 2558

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 60,000,000 หุน โดยบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผาน
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย
หรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัด ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอ
ขายหุนสามัญ เปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
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“ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ / หรือ นิติบุคคล
ทั่วไปที่เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคา
ดานวาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต และ
ในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบุคคลขางตนที่จองซื้อหุนผาน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย
ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และ
รับประกันการจําหนายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต
ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ดวย
“นักลงทุนประเภทสถาบัน” หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุร กิจ เงินทุน ธุร กิจหลักทรัพย และธุร กิจ
เครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ผูลงทุนประเภทสถาบันจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1 และการจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันอยู
ในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.7.2
สวนที่ 3 หนา 2

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

“ผูมีอุปการคุณ ของบริษัทฯ” หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุค คลธรรมดา และ/หรือ นิ ติบุค คลทั่วไปที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัทฯและตอผูบริหารของบริษัทฯ และ ผูที่ทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ให
คําแนะนําไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท และตอผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบัน
การเงินที่ติดตอ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่จะติดตอในอนาคต (Potential) ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผาน
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพยที่ระบุไวในขอ 6.6.2 ทั้งนี้ไมรวมถึง
การจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและผูที่เกี่ยวของกันตามกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
1.3 สิทธิ ประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทฯ และของผูถือหุนเดิมที่เสนอขาย จํานวน 60,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทา
เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผล
การพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนบริษัทฯ จึง
ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญ
ของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแลวตามเกณฑ การรับหลักทรัพยดวยเกณฑ
กําไร (profit test) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับ
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2558 บังคับใช
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 4 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผู
ถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว และผูถือหุน
ดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชนแลว จะ
ทําใหบ ริ ษั ท ฯ มีคุณสมบัติค รบถวนตามเกณฑการกระจายการถือหุนใหแ กนักลงทุนรายยอ ย และบริษัท ฯ จะ
ดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ตอไป
1.5 ขอมูลอื่น
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยในระยะเวลาที่กําหนดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ.2555 บังคับใชวันที่ 26 มีนาคม 2555 (รวมทั้งที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนด ใหหามผูถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ หรือหลักทรัพย
ที่อาจแปลงสภาพเปนหุน ในจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้ง
นี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดย
ภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถือหุนที่ถูกสั่ง
หามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหาม
ดังกลาว หรือสามารถขายหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
สวนที่ 3 หนา 3

