สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณารั บทราบความคืบหน้ าของการนํ าบริ ษัท พีเอ็ม โทรี เซน เอเชี ย โฮลดิ้งส์
จํากัด (มหาชน) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รายงานต่ อตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เลขที่เรื่ อง COR:MS/EL14045t/ms
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
เรื่ อง:

การกําหนดสัดส่ วนการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
ในการจองซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และการกําหนดวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
จํากัด (มหาชน) และวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้

เรี ยน:

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ"TTA") ครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมตั ิแผนการนําบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
("PMTA") ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TTA ที่ดาํ เนินธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น และถือหุ น้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั บา
คองโค จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย PMTA มีแผนเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 931,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 93,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เป็ น 1,012,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จํานวน 101,200,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท และมีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ สามัญเดิมที่บริ ษทั ฯ ถืออยูใ่ น PMTA จํานวน 27,320,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกับการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนที่ออกและเสนอขายโดย PMTA จํานวน
8,100,000 หุน้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ PMTA ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ดังนั้นการ
เสนอขายหุน้ ครั้งนี้เป็ นการเสนอขายหุน้ ทั้งหมดจํานวน 35,420,000 หุน้ ประกอบด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
โดย PMTA จํานวน 8,100,000 หุน้ และหุ น้ สามัญเดิมที่บริ ษทั ฯ ถืออยูใ่ น PMTA จํานวน 27,320,000 หุน้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของ TTA ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) จํานวนไม่เกิน 35,420,000 หุน้
2. ผูถ้ ือหุ ้นของ TTA มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิ ของตน (Oversubscription) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวที่
จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ กต็ ่อเมื่อมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ที่ได้
จองซื้ อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
3. หุ น้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของ TTA ดังกล่าวจะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป นักลงทุน
สถาบันและ/หรื อผูม้ ีอุปการคุณตามเงื่อนไขและราคาเดียวกัน
ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่ วนต่อจํานวนหุ ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้ งนี้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่และหุ ้นสามัญเดิมที่ TTA ถืออยูใ่ น PMTA มีสัดส่ วนคิดเป็ นร้อยละ 8 และร้อยละ 27 ตามลําดับ
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ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ 100 ในปั จจุบนั มาอยูท่ ี่ร้อยละ 65 ภายหลังจากจด
ทะเบียนแล้วเสร็ จ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2557 ได้อนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
หรื อบุคคลที่ถูกกําหนดเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดสัดส่ วนการให้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญของ PMTA เกินกว่าสิ ทธิ และกําหนด
วันที่ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ น้ ดังกล่าว (Record Date) และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์รวมถึ งมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูพ้ ิจารณา
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องและรวมถึงการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนของ PMTAให้กบั ผูถ้ ือ
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้สาํ เร็ จลุล่วง
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 13/2557
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิรายละเอียดการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและหุ น้ สามัญเดิมของ PMTA เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก มีรายละเอียดการจัดสรรหุน้ ดังต่อไปนี้
1. จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและหุ น้ สามัญเดิมของ PMTA จํานวนไม่เกิน 35,420,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Pre-emptive Right) ในอัตราส่ วนเท่ากับ (ก) หุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ ้นสามัญของ PMTA (Right Ratio) เศษทศนิ ยมของหุ ้นจากการคํานวณจะถูกปั ดทิ้ง โดยมีสูตรการ
คํานวณดังนี้
(ก) =

จํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ภายหลังจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ TTA ครั้งที่ 3 (TTA-W3) และ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนและหุ น้ สามัญเดิมของ PMTA ที่เสนอขายรวม 35,420,000 หุน้

ในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและหุ น้ สามัญเดิมของ PMTA ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
นั้น ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้ สามัญเดิมของ PMTA เกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่
กําหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิ ทธิดงั กล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนหุ น้ จองซื้ อตามสิ ทธิ ที่ผถู ้ ือ
หุ น้ แต่ละรายนั้นได้รับ เศษทศนิ ยมของหุ ้นจากการคํานวณจะถูกปั ดทิ้ง โดยผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ
จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่ได้จองซื้ อ
ตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิ ทธิมีดงั ต่อไปนี้
กรณี ที่มีหุน้ เหลือมากกว่าหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุ ้นที่แสดงความจํานงในการจองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจองซื้ อหุ น้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายจะได้รับ
การจัดสรรหุน้ ตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
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กรณี ที่มีหุน้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ ที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ แต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ของผูถ้ ือ
หุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ รายนั้นๆ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จาํ นวนหุ ้นที่มี
สิ ทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว
(ข) ในกรณี ที่ยงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนั้น (ในกรณี ที่
มีเศษของหุ น้ จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือ
หุ ้นแต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาํ เนิ นการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผทู้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ
(ข) นี้จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ ้นสามัญเดิมของ PMTA เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ข้างต้น จะดําเนิ นการจัดสรรหุ ้นสามัญที่ เหลืออยู่ดงั กล่าวแก่บุคคลทัว่ ไป นักลงทุนสถาบันและ/หรื อผูม้ ี อุปการคุณตาม
เงื่อนไขและราคาเดียวกัน ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ PMTA โดยให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย และ/หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ น้ มีอาํ นาจจัดสรร
หุน้ สามัญส่ วนที่เหลือดังกล่าว
2. กําหนดให้วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (Record Date) เพื่อจองซื้ อหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนและหุ ้นสามัญเดิมของ PMTA ซึ่ งเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก ซึ่ งจะจัดสรรหุ ้นให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Pre-emptive Right) และกําหนดให้วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ น้ เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ตามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เว้นแต่ ในกรณี ที่มีความจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนวันกําหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) และ/หรื อวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดําเนินการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) ในการอนุญาต
ให้ PMTA เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อประชาชน ตามที่ PMTA ยืน่ คําขออนุญาต ก็ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจใน
การปรับเปลี่ยนและกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) และ/หรื อวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวใหม่ได้
ตามความเหมาะสม
โดยในการจัดสรรหุ น้ สามัญของ PMTA ที่เสนอขายในครั้งนี้ ให้แก่คนต่างด้าว เมื่อรวมกับสัดส่ วนการถือหุ น้ ของ
คนต่างด้าวของ PMTA ในปัจจุบนั จะต้องไม่เกินสัดส่ วนการถือหุ น้ ของคนต่างด้าวตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของ PMTA
กล่าวคือไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PMTA อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรหุ น้ สามัญของ
PMTA ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายถืออยู่ (Pre-emptive right) จะไม่เป็ นเหตุให้
สัดส่ วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าวของ PMTA เกินสัดส่ วนการถือหุ ้นของคนต่างด้าวตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของ
PMTA
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณากําหนด
สัดส่ วนการให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุ น้ สามัญของ TTA ในการจองซื้ อหุ น้ สามัญของ PMTA (Right Ratio) ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 14 วันก่อนวันกําหนดสิ ทธิ แก่ผถู้ ือหุ น้ (Record Date) เพื่อจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและหุ น้ สามัญเดิมของ PMTA และ
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบถึงราคาเสนอขายหุ น้ สามัญของ PMTA ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะเป็ น
ราคาเดี ยวกับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป รวมถึง ระยะเวลาการจองซื้ อหุ ้นสามัญของ PMTA วิธีการจองซื้ อหุ ้น
สามัญของ PMTA และความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสื อชี้ ชวนของ PMTA มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผูล้ งทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ ้นสามัญของ
PMTA จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ PMTA ซึ่ งได้ยนื่ ไว้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และยังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
ขอแสดงความนับถือ
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