
เลขที ่TVT.CS.006/2561 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2561 

 
เร่ือง แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิครัง้ที่ 3 (ครัง้สดุท้าย) ตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ของบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) (แก้ไข-2) 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทครัง้ที่ 1 (TVT-W1) จ านวนรวมทัง้สิน้ 199,999,976 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้ นของบริษัท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดยมีก าหนดการใช้สิทธิ คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 29 
ธันวาคม 2560 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการ ให้เลื่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว)  รวมเป็นการใช้สิทธิทัง้หมด 
3 ครัง้ 

บริษัทขอแจ้ง วนัท่ีใช้สทิธิครัง้ที่ 3 (ครัง้สดุท้าย) คือ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. อัตรา และราคาการใช้สทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิ  : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มสีทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น  
ราคาใช้สทิธิ :  1.50 บาท ตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
วนัท่ี 30 เม.ย. 2561 – 15 พ.ค. 2561  ตัง้แตเ่วลา  09.00-15.30 น. (วนัเวลาท าการของบริษัทเทา่นัน้) 
 

3. วันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ  TVT-W1 
ระหวา่ง วนัท่ี 25 เมษายน 2561  ถึง วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 

4. ระยะเวลาหยุดพกัการซือ้ขาย ใบส าคัญแสดงสทิธิ  TVT-W1   (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  

บริษัทขอให้ SET สัง่หยดุพกัการซือ้ขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิ TVT-W1   ตัง้แต่วนัที่ 23 เมษายน 2561  ถึง วนัที่ 

16 พฤษภาคม 2561 

5. การสิน้สภาพของใบส าคัญแสดงสทิธิ  TVT-W1 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ TVT-W1  จะพ้นจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 เป็นต้น

ไป 

6. บริษัทจะจดัสง่เอกสารประกอบการแสดงความจ านงการใช้สทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามที่อยู ่                  
ที่ปรากฏอยูก่บั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน   
 



7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์: 0-2559-0022 
โทรสาร: 0-2559-3609 
ผู้ประสานงาน : คณุณฐกฤต วรรณภิญโญ 
อีเมล์: secretary@tvthunder.co.th 
 

8. วิธีการใช้สทิธิ 
ผู้ประสงค์จะใช้สทิธิ ต้องด าเนินการและจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 
8.1 ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ 
8.2 หลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด  ตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นใบแจ้ง

ความจ านงการใช้สทิธิ ทัง้นีก้รณีที่ใบส าคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่ต้องการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธิ
หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐาน
ประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพื่อด าเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ข้างต้น 
 ทัง้นี ้การใช้สิทธิครัง้นีเ้ป็นครัง้สดุท้าย กรณีไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไมค่รบทัง้จ านวนเมื่อพ้นก าหนดวนัใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วนให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้สิน้สภาพลงและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

 

8.3 เอกสารประกอบการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญัของ 
8.3.1 บุคคลสัญชาติไทย 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

8.3.2 บุคคลต่างด้าว 

 ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

8.3.3 นิติบุคคลในประเทศ 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลผู้ขอใช้สทิธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ
ที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสอืรับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 
8.3.1 หรือ 8.3.2 
 

8.3.4 นิติบุคคลต่างประเทศ 



 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือตาม 8.3.1 หรือ 8.3.2 
 

8.4 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเตม็เทา่นัน้ แตก่รณีจ านวน
หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ มเีศษของหุ้นไมเ่ป็นจ านวนเตม็ เศษของหุ้นสามญัดงักลา่วจะถกูปัดทิง้ 
 

9. เอกสารการช าระเงนิ/หลักฐานการช าระเงนิ 
9.1 ช าระเงินโดยเช็ค / ดราฟท์ / ตัว๋แลกเงินธนาคาร / ค าสัง่จา่ยเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพ

มหานครภายใน 2 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีในการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ โดยต้องลงวนัท่ีในเช็คไมเ่กินวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2561 และยื่นความจ านงระหวา่งวนัท่ี 30 เมษายน 2561 ถงึ 11 พฤษภาคม 2561 (วนัเวลาท าการ
ของบริษัทเทา่นัน้) 

9.2 ช าระเงินโดยการโอนเข้าบญัชี 
เข้าบัญชี “บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด (มหาชน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ ” ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 035-605648-2 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีวรา โดยต้องโอนเงนิ
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 ถงึ 15 พฤษภาคม 2561 (สามารถใช้สิทธิในวันท าการเท่านัน้) ภายใน
เวลา 15.30 น. 
 

นอกจากนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์ที่เกิดขึน้จากการใช้สทิธิดงักลา่ว 
หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานท่ีติดตอ่ตามข้อ 

7 ข้างต้น ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร์ - ศกุร์ เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.) 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

        (นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) 
  เลขานกุารบริษัท 

     บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
โทรศพัท์  0-2559-0022 
Email: secretary@tvthunder.co.th 

 


