สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 11 รับทราบการแผนการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ ส์ จํากัด เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สารสนเทศเกีย่ วกับการนํา บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ ส์ จํากัด
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั พีเอ็มโทรี เซน เอเชียโฮลดิ้งส์จาํ กัด ("PMTA") ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรื อ"TTA") เตรี ยมการดําเนินการยืน่ คําขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ และยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) (“แผนการเข้ าจดทะเบียนฯ") ข้อมูลอื่นใดซึ่ งอาจส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจะถูกแจ้งต่อ
สาธารณะชนในภายหลัง
ในปัจจุบนั PMTA ถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ในบาคองโค การนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ ฯ") เป็ นกลยุทธของบริ ษทั ฯ ที่จะสร้างฐานการเงินที่มนั่ คงเพื่อสนับสนุนการเติบโตใน
อนาคตของบาคองโค และเพื่อสะท้อนมูลค่าทางตลาดที่แท้จริ งซึ่ ง ณ ปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้พอร์ตการลงทุนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
บาคองโคเป็ นบริ ษทั ในเวียดนาม ประกอบธุรกิจหลักโดยการขายและจัดจําหน่ายสิ นค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมี เพื่อ
การเกษตร (NPK fertilizer producer) โดยเป็ นอันดับสองในเรื่ องของการผลิต และเป็ นอันดับหนึ่งในเรื่ องผลกําไร
นอกเหนือจากนั้น บาคองโคยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริ การให้เช่าพื้นที่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม Phu
My I
อันเป็ นผลสื บเนื่องจากแผนการเข้าจดทะเบียนฯ ดังกล่าวข้างต้น PMTA มีแผนเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก
931,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 93,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.0 บาทเป็ น 1,012,000,000 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 101,200,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.0 บาทโดยหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,100,000 หุน้ และ
หุน้ สามัญเดิมที่TTA ถืออยูใ่ น PMTA จํานวน 27,320,000 หุ น้ จะเสนอขายโดยวิธีดงั ต่อไปนี้
1. เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของTTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน 35,420,000หุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ ของ TTA มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิของตน (Oversubscription) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวที่
จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิกต็ ่อเมื่อมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่ได้
จองซื้ อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
3. หุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของTTA ดังกล่าวจะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุน
สถาบันและ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณตามเงื่อนไขและราคาเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต่อจํานวนหุน้ ที่ออก และชําระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้หุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และหุ น้ สามัญเดิมที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA มีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 8.0 และร้อยละ 27.0 ตามลําดับ
ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ 100.0 ในปัจจุบนั มาอยูท่ ี่ร้อยละ 65.0 ภายหลังจากจด
ทะเบียนแล้วเสร็ จ
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โดยการเสนอขายหุน้ ของ PMTA ดังกล่าวจะทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ ของ TTA ใน PMTA ลดลงซึ่ งเข้าข่ายเป็ น
การจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (บจ/ป 21-01) โดยเมื่อ
คํานวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 15.00 (ตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA)) ดังนั้น TTA ไม่
จําเป็ นต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ และไม่ตอ้ งรายงานและเปิ ดเผยรายการจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์น้ ี
โดยในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
หรื อบุคคลที่ถกู กําหนดเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดสัดส่ วนการให้สิทธิจองซื้ อหุ น้ สามัญของ
PMTA เกินกว่าสิ ทธิและกําหนดวันที่ผถู้ ือหุ น้ มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว (Record Date) และวันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงมอบหมาย
ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูพ้ ิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนของ PMTAให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของ TTA ให้สาํ เร็ จลุล่วง
TTA มีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบถึง
แผนการเข้าจดทะเบียนฯ ของ PMTA ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ
การนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้ สามัญเดิมที่ TTA
ถืออยูใ่ น PMTA ต่อผูถ้ ือหุน้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้
ถือหุน้ ของ TTA ดังกล่าวจะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบันและ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณที่เงื่อนไขและราคา
เดียวกัน โดยการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนของ PMTA โดย ก.ล.ต. ซึ่ งคาดว่าจะ
แล้วเสร็ จภายในปี 2557
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูข้ ายหลักทรัพย์:
ผูซ้ ้ื อหลักทรัพย์:

1. บริ ษทั พีเอ็มโทรี เซน เอเชียโฮลดิ้งส์ จํากัด; และ
2. บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Pre-emptive Rights) โดยมีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่า
สิ ทธิของตน (Oversubscription) และหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของ TTA ดังกล่าวจะ
ถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบัน
และ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณที่เงื่อนไขและราคา
เดียวกัน

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ในการนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะสามารถระดมทุน ให้สอดคล้องกับแผนการธุรกิจ
ของ PMTA ในอนาคต ดังนั้น PMTA จึงมีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 931,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
93,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.0 บาท เป็ น 1,012,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 101,200,000 หุน้
มูล
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ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.0 บาทโดยหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,100,000 หุน้ และหุน้ สามัญเดิมที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA จํานวน
27,320,000 หุน้ จะเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยหุน้ ที่เหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ของ TTA ดังกล่าวจะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบัน และ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณที่
เงื่อนไขและราคาเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต่อจํานวนหุ น้ ที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอ
ขายในครั้งนี้หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และหุน้ สามัญเดิมที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA มีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 8.0 และ ร้อย
ละ 27.0 ตามลําดับส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุน้ ของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ100.0 ในปัจจุบนั มาอยูท่ ี่ ร้อยละ
65.0 ภายหลังจากจดทะเบียนแล้วเสร็ จ
การคํานวณขนาดรายการ (หน่วย: ล้านบาทหรื อที่ได้ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น)
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) = NTA ของ PMTA ตามสัดส่ วนที่เสนอขาย / NTA ของบริ ษทั ฯ
= (35% x 1,038.7) / 23,754.5 1/
= 1.5%
2. เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิ
= ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากบริ ษทั ฯมีการขาดทุนสุ ทธิในรอบบัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่30กันยายน2556
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
= มูลค่าขาย / สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
= (มูลค่าที่ตราไว้10.0บาทต่อหุน้ x 35,420,000หุน้ ) / 43,091.4 2/
= 0.8%
4. เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทุน
= ไม่เกี่ยวข้องกับกรณี น้ ี
หมายเหตุ

1/

NTA ของ PMTA คือส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ระบุในงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบาคองโคสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2556 ซึ่ งถูกจัดเตรี ยมตามมาตรฐานบัญชีไทย (Thai GAAP)
2/
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PMTA ไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญมูลค่าหุน้ ที่เสนอขายจึงอิงจากมูลค่าที่ตราไว้ที่ 10.0 บาท
ต่อหุน้

จากการคํานวณข้างต้นเกณฑ์ที่ให้ค่าสูงสุ ดคือเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ซึ่ งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.50
จัดเป็ นรายการประเภทที่มีขนาดรายการตํ่ากว่าร้อยละ 15.00 ดังนั้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (บจ/ป 21-01) TTA ไม่จาํ เป็ นต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ สําหรับรายการจําหน่ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์น้ ี อย่างไรก็ตาม TTA มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศตาม บจ/ป11-00 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนข้อ 3(12) ที่บริ ษทั จด
ทะเบียนมีการลดสัดส่ วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ที่ลงทุน
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รายละเอียดเบือ้ งต้ นของสิ นทรัพย์ทจี่ ําหน่ ายไป
รายละเอียดการเสนอขายหุ้น
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จํานวนหุ น้ ที่เสนอขาย

มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขาย
ระยะเวลาการเสนอขาย

: ประกอบด้วย (ก) หุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย PMTA และ (ข) หุ ้นสามัญเดิม
ที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA
: หุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน8,100,000หุ น้ และหุ น้ สามัญเดิมที่ TTA ถืออยู่
ใน PMTA จํานวนไม่เกิน27,320,000หุ ้นจะเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้นของTTA
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Pre-emptive Rights) โดยมีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเกิน
กว่าสิ ทธิของตน (Oversubscription) และหุ น้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ ของ TTA ดังกล่าวจะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบัน
และ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณที่เงื่อนไขและราคาเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต่อจํานวนหุ น้ ที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และหุ น้ สามัญเดิม
ที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA จะมีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 8.0 และร้อยละ 27.0
ตามลําดับ
: 10.0 บาทต่อหุน้
: ยังมิได้กาํ าหนด
: ยังมิได้กาํ าหนด

รายละเอียดของPMTA
ชื่อกิจการ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ลักษณะ
โครงสร้างเงินทุน

บริ ษทั ย่อย (Subsidiaries)

: บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด
: เลขที่ 26/22-23 อาคารอรกานต์ช้ นั 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
: ธุรกิจการถือหุ น้ ในบริ ษทั อื่น (Holding Company)
: ปัจจุบนั : ทุนจดทะเบียน 931,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
93,100,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.0 บาท
หลังเพิ่มทุน :ทุนจดทะเบียน 1,012,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
101,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.0 บาท
: PMTA ดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น โดยมีการลงทุนใน
ปัจจุบนั โดยการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100.00 ในบาคองโค และ พีเอ็ม
โทรี เซน เอเชีย (สิ งคโปร์ ) พีทีอี แอลทีดี
1. บาคองโค: เป็ นบริ ษทั ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมีเพื่อการเกษตรโดยมี
สํานักงานใหญ่อยูท่ ี่ประเทศเวียดนาม และประกอบธุรกิจหลักโดยการขาย
และจัดจําหน่ายสิ นค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมีเพื่อการเกษตร
นอกเหนือจากนั้นบาคองโคยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริ การให้เช่า
พื้นที่โรงงาน
- 62 -

โครงสร้างผูถ้ ือหุน้

2. พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย (สิ งคโปร์) พีทีอี แอลทีดี:เป็ นบริ ษทั ที่มีวตั ถุประสงค์
หลักในการสนับสนุนบางคองโคในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
: ก่อน IPO:
TTA: 99.9%
Others: 0.1%
หลัง IPO:
TTA: 65.0%
ผูถ้ ือหุ น้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)และถ้ามี
หุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของ TTA หุน้ ดังกล่าวจะถูกนําไป
เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบันและ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณ: 35.0%

โครงสร้ างกรรมการ
รายชื่อ
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
2. นายซิ กมันต์ สตรอม
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
4. นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ
6. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง
7. นายอาริ ลด์ เฮาแกน

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ข้อมูลทางการเงินของPMTA1/
หน่ วย: ล้านบาท
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม

2555

2556

3,383.5
201.9
1,311.9
438.9
872.9

3,246.7
264.2
1,305.7
263.8
1,041.9

หมายเหตุ 1/ อิงจากงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของบาคองโคซึ่ งได้จดั เตรี ยมตามมาตรฐานบัญชีไทย (Thai GAAP)

4. มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
TTA และ PMTA จะเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยมี
สิ ทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิของตน (Oversubscription) และหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของ TTA
ดังกล่าวจะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบัน และ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณที่เงื่อนไขและราคาเดียวกันอย่างไรก็
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ตามเนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนขึ้นอยูก่ บั ราคาเสนอขายหุน้ ซึ่ งปั จจุบนั ยังมิได้มีการกําหนดราคา ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะ
กําหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากสํานักงาน ก.ล.ต. อนุมตั ิการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว
5. มูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทจี่ ําหน่ ายไป
เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ ยังมิได้มีการกําหนด อีกทั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 PMTA ไม่มีการประกอบธุรกิจ
อย่างมีนยั สําคัญ ดังนั้นมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายไปจึงคํานวณได้จาก มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ หุน้ ละ 10 บาท คูณด้วย
ผลรวมของหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 8,100,000หุ น้ และหุน้ สามัญเดิมที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA จํานวนไม่เกิน
27,320,000 หุน้ ซึ่ งจะได้มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายไปเป็ นจํานวนเท่ากับ 354,200,000 บาท
6. ผลประโยชน์ และผลกระทบทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ จากผลของการทํารายการ
1) ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
- คุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ของ TTA จากสัดส่ วนการถือหุน้ ใน PMTA ที่ลดลง (Dilution Effect) หลัง
การเสนอขาย โดยการเสนอขายต่อผูถ้ ือหุ น้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)
- เปิ ดโอกาสให้ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมีเพื่อการเกษตรอื่นของบาคองโคโดยตรง
นอกเหนือจาก
ธุรกิจที่ TTA ลงทุน
2) ประโยชน์ต่อบริ ษทั
- ทําให้ TTA ได้รับรู้มูลค่าทางตลาดที่แท้จริ งของ บาคองโค รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ ง ณ ปัจจุบนั อยูใ่ น
พอร์ ตการลงทุนของ TTA
- การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทําให้ PMTA มีพ้นื ฐานทางการเงินที่มนั่ คง รวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ทางการเงินต่างๆ ซึ่ งจะเพิ่มความแข็งแกร่ งและความยืดหยุน่ ต่อ PMTA เพื่อรองรับการขยายแผนงานในอนาคต
3) ประโยชน์ต่อ PMTA
- เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กบั PMTA
- PMTA มีเงินทุนจากการระดมทุนเพียงพอในการที่จะนํามาขยายธุรกิจ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
- เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุน้ สามัญของ PMTA
- ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของ PMTAให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
7. ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่ อ TTA และผู้ถือหุ้นของ TTA ในการนําบริษัทย่อยเข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียน
1) ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) และสิ ทธิออกเสี ยง (Control Dilution)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,100,00 หุน้ และหุน้ สามัญเดิมที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA จํานวน
27,320,000 หุ น้ จะลดสัดส่ วนการถือหุน้ ของ TTA ใน PMTA จากเดิมร้อยละ 100.0 เหลือร้อยละ 65.0 หรื อเทียบเท่าร้อยละ
35.0 ภายหลังจากจดทะเบียนแล้วเสร็ จ ซึ่ งจะส่ งผลให้ส่วนแบ่งกําไรและสิ ทธิในการออกเสี ยงของ TTA ใน PMTA ลดลง
ดังนั้นเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ของ TTA และชดเชยผลกระทบจากสัดส่ วนการถือหุน้ ใน PMTA ที่ลดลง
(Dilution Effect) จึงเสนอขายต่อหุน้ ดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุน้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยมีสิทธิ
จองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิ ของตน (Oversubscription) และหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของ TTA ดังกล่าว
จะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบันและ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณที่เงื่อนไขและราคาเดียวกัน
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2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของ TTA (Price Dilution)
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนและหุ น้ สามัญเดิมของ PMTA ที่ TTA ถืออยูจ่ ึงส่ งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้
ของ TTA เนื่องจากความสามารถในการประเมินมูลค่าของ PMTA ในสถานะบริ ษทั จดทะเบียนอย่างไรก็ตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ ที่ลดลงใน PMTA จะมีผลกระทบต่อกําไรที่ TTA รับรู้จาก PMTA ในอนาคต
8. แผนการใช้ เงินทีไ่ ด้ รับจากการเสนอขาย IPO
เนื่องจากการเสนอขายหุน้ ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้ สามัญเดิมที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA
เงินทุนที่เกิดจากการเสนอขายจึงเข้า PMTA และ TTA โดย PMTA จะนําเงินทุนที่เกิดจากการเสนอขายครั้งนี้ไปใช้ขยาย
แผนงาน และ/หรื อเป็ นทุนหมุนเวียนของบาคองโคในขณะที่ TTA จะนําเงินทุนที่เกิดจากการเสนอขายครั้งนี้ไปใช้เพื่อการ
ลงทุนภายใน TTA รวมถึงใช้เป็ นเงินสํารองจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ผถู้ ือหุ น้ ของ TTA ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของ TTA
9. เงือ่ นไขการเข้ าทํารายการ
1) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ PMTA มีมติอนุมตั ิการนํา PMTA เข้าจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และอนุมตั ิการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive
Right) โดยมีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิของตน (Oversubscription) และหุ น้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้
ของ TTA ดังกล่าวจะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไปนักลงทุนสถาบัน และ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณตามเงื่อนไขและราคา
เดียวกัน
2) PMTA ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) PMTA ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน
4) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตรับหลักทรัพย์ของ PMTA เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ เป็ นการรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริ ษทั ฯ โดยเป็ น
การเพิ่มความแข็งแกร่ งทางธุรกิจให้กบั PMTA ให้มากขึ้นรวมทั้งเพื่อให้ PMTA สามารถระดมทุนในตลาดทุนได้ดว้ ย
ตนเองนอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิม่ มูลค่าเงินลงทุนใน PMTA ของ TTA ให้มากขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)

- ลายเซ็น (นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
รองประธานกรรมการบริ หาร
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- ลายเซ็น (นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

