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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 11 รับทราบการแผนการนําบริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สารสนเทศเกีย่วกบัการนํา บริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
บริษทั พีเอม็โทรีเซน เอเชียโฮลด้ิงส์จาํกดั ("PMTA") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์

จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”หรือ"TTA") เตรียมการดาํเนินการยืน่คาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) (“แผนการเข้าจดทะเบียนฯ") ขอ้มูลอ่ืนใดซ่ึงอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัจะถกูแจง้ต่อ
สาธารณะชนในภายหลงั 

 
ในปัจจุบนั PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ในบาคองโค การนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") เป็นกลยทุธของบริษทัฯ ท่ีจะสร้างฐานการเงินท่ีมัน่คงเพ่ือสนบัสนุนการเติบโตใน
อนาคตของบาคองโค และเพ่ือสะทอ้นมูลค่าทางตลาดท่ีแทจ้ริงซ่ึง ณ ปัจจุบนัอยูภ่ายใตพ้อร์ตการลงทุนของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
บาคองโคเป็นบริษทัในเวยีดนาม ประกอบธุรกิจหลกัโดยการขายและจดัจาํหน่ายสินคา้ในหมวดผลิตภณัฑปุ๋์ยและเคมี เพ่ือ
การเกษตร (NPK fertilizer producer) โดยเป็นอนัดบัสองในเร่ืองของการผลิต และเป็นอนัดบัหน่ึงในเร่ืองผลกาํไร 
นอกเหนือจากนั้น บาคองโคยงัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม Phu 
My I  

 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากแผนการเขา้จดทะเบียนฯ ดงักล่าวขา้งตน้ PMTA มีแผนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 

931,000,000 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 93,100,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาทเป็น 1,012,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 101,200,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาทโดยหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 8,100,000 หุน้และ
หุน้สามญัเดิมท่ีTTA ถืออยูใ่น PMTA จาํนวน 27,320,000 หุน้จะเสนอขายโดยวธีิดงัต่อไปน้ี 

 
1. เสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของTTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) จาํนวนไม่เกิน 35,420,000หุน้ 
2. ผูถื้อหุน้ของ TTA มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ดงักล่าวท่ี

จองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีได้
จองซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

3. หุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของTTA ดงักล่าวจะถกูนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการคุณตามเง่ือนไขและราคาเดียวกนั 

 
ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อจาํนวนหุน้ท่ีออก และชาํระแลว้ทั้งหมด ภายหลงัการเสนอขายในคร้ังน้ีหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และหุน้สามญัเดิมท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.0 และร้อยละ 27.0 ตามลาํดบั
ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ 100.0 ในปัจจุบนัมาอยูท่ี่ร้อยละ 65.0 ภายหลงัจากจด
ทะเบียนแลว้เสร็จ 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
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โดยการเสนอขายหุน้ของ PMTA ดงักล่าวจะทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TTA ใน PMTA ลดลงซ่ึงเขา้ข่ายเป็น
การจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และ
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (บจ/ป 21-01) โดยเม่ือ
คาํนวณขนาดของรายการแลว้มีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 15.00 (ตามเกณฑสิ์นทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA)) ดงันั้น TTA ไม่
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ และไม่ตอ้งรายงานและเปิดเผยรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยน้ี์ 

 
โดยในการน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือบุคคลท่ีถกูกาํหนดเป็นผูพิ้จารณากาํหนดสัดส่วนการใหสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัของ
PMTA เกินกวา่สิทธิและกาํหนดวนัท่ีผูถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ดงักล่าว (Record Date) และวนัปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงมอบหมาย
ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูพิ้จารณาเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและรวมถึงการดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้เพ่ิมทุนของ PMTAใหก้บัผูถื้อหุน้ของ TTA ใหส้าํเร็จลุล่วง 

 
TTA มีความประสงคท่ี์จะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบถึง

แผนการเขา้จดทะเบียนฯ ของ PMTA ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. วนัเดอืนปีทีเ่กดิรายการ 
 การนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมท่ี TTA 
ถืออยูใ่น PMTA ต่อผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่   ผู ้
ถือหุน้ของ TTA ดงักล่าวจะถกูนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการคุณท่ีเง่ือนไขและราคา
เดียวกนั โดยการเสนอขายหุน้ดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้เพ่ิมทุนของ PMTA โดย ก.ล.ต.  ซ่ึงคาดวา่จะ
แลว้เสร็จภายในปี 2557 
 
2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 
 
ผูข้ายหลกัทรัพย:์ 1. บริษทั พีเอม็โทรีเซน เอเชียโฮลด้ิงส์ จาํกดั; และ 
 2. บริษทัโทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
ผูซ้ื้อหลกัทรัพย:์ ผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่

สิทธิของตน (Oversubscription) และหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ TTA ดงักล่าวจะ
ถกูนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนั และ/หรือผูมี้อุปการคุณท่ีเง่ือนไขและราคา
เดียวกนั 

 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
 ในการนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือท่ีจะสามารถระดมทุน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการธุรกิจ
ของ PMTA ในอนาคต ดงันั้น PMTA จึงมีแผนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 931,000,000 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน
93,100,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท เป็น 1,012,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 101,200,000 หุน้       มูล
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ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาทโดยหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 8,100,000 หุน้ และหุน้สามญัเดิมท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA จาํนวน 
27,320,000 หุน้จะเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยหุน้ท่ีเหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ TTA ดงักล่าวจะถกูนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนั และ/หรือผูมี้อุปการคุณท่ี
เง่ือนไขและราคาเดียวกนั ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอ
ขายในคร้ังน้ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และหุน้สามญัเดิมท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.0 และ    ร้อย
ละ 27.0 ตามลาํดบัส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ100.0 ในปัจจุบนัมาอยูท่ี่     ร้อยละ 
65.0 ภายหลงัจากจดทะเบียนแลว้เสร็จ 
 
การคาํนวณขนาดรายการ (หน่วย: ลา้นบาทหรือท่ีไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) 
1. เกณฑสิ์นทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) = NTA ของ PMTA ตามสัดส่วนท่ีเสนอขาย / NTA ของบริษทัฯ 
  = (35% x 1,038.7) / 23,754.5 1/ 
  = 1.5% 
2. เกณฑก์าํไรสุทธิ = ไม่สามารถคาํนวณไดเ้น่ืองจากบริษทัฯมีการขาดทุนสุทธิในรอบบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี30กนัยายน2556 
3. เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน = มูลค่าขาย / สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ 
  = (มูลค่าท่ีตราไว1้0.0บาทต่อหุน้x 35,420,000หุน้) / 43,091.4 2/ 

  = 0.8% 
4. เกณฑม์ูลค่าหุน้ทุน = ไม่เก่ียวขอ้งกบักรณีน้ี 
 
หมายเหตุ 1/ NTA ของ PMTA คือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีระบุในงบการเงินเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของบาคองโคสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 ซ่ึงถูกจดัเตรียมตามมาตรฐานบญัชีไทย (Thai GAAP) 
 2/ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 PMTA ไม่มีการประกอบธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญัมูลค่าหุน้ท่ีเสนอขายจึงอิงจากมูลค่าท่ีตราไวท่ี้ 10.0 บาท

ต่อหุน้ 
 
จากการคาํนวณขา้งตน้เกณฑท่ี์ใหค้่าสูงสุดคือเกณฑสิ์นทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ ซ่ึงมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 1.50 

จดัเป็นรายการประเภทท่ีมีขนาดรายการตํ่ากวา่ร้อยละ 15.00 ดงันั้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (บจ/ป 21-01) TTA ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้สาํหรับรายการจาํหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยน้ี์ อยา่งไรกต็าม TTA มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตาม บจ/ป11-00 ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เร่ืองหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวธีิการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัใดๆ ของบริษทัจดทะเบียนขอ้ 3(12) ท่ีบริษทัจด
ทะเบียนมีการลดสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัท่ีลงทุน 
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รายละเอยีดเบือ้งต้นของสินทรัพย์ทีจ่ําหน่ายไป 
รายละเอยีดการเสนอขายหุ้น 
 
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ประกอบดว้ย (ก) หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกโดย PMTA และ (ข) หุ้นสามญัเดิม

ท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA 
จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย : หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน8,100,000หุน้และหุน้สามญัเดิมท่ี TTA ถืออยู่

ใน PMTA จาํนวนไม่เกิน27,320,000หุ้นจะเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นของTTA 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเกิน
กวา่สิทธิของตน (Oversubscription) และหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของ TTA ดงักล่าวจะถูกนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนั
และ/หรือผูมี้อุปการคุณท่ีเง่ือนไขและราคาเดียวกนั 
ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อจาํนวนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมด
ภายหลงัการเสนอขายในคร้ังน้ีหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และหุน้สามญัเดิม
ท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA จะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.0 และร้อยละ 27.0 
ตามลาํดบั 

มูลค่าท่ีตราไว ้ : 10.0 บาทต่อหุน้ 
ราคาเสนอขาย : ยงัมิไดก้าําหนด 
ระยะเวลาการเสนอขาย : ยงัมิไดก้าําหนด 
 
รายละเอียดของPMTA 
 
ช่ือกิจการ : บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
ท่ีตั้งสานกังานใหญ่ : เลขท่ี 26/22-23 อาคารอรกานตช์ั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ลกัษณะ : ธุรกิจการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
โครงสร้างเงินทุน : ปัจจุบนั : ทุนจดทะเบียน 931,000,000 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน

93,100,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท 
หลงัเพ่ิมทุน :ทุนจดทะเบียน 1,012,000,000 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
101,200,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.0 บาท 

บริษทัยอ่ย (Subsidiaries) : PMTA ดาํเนินธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน โดยมีการลงทุนใน
ปัจจุบนั โดยการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100.00  ในบาคองโค และ พีเอม็      
โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 
1. บาคองโค: เป็นบริษทัในธุรกิจผลิตภณัฑปุ๋์ยและเคมีเพ่ือการเกษตรโดยมี
สาํนกังานใหญ่อยูท่ี่ประเทศเวยีดนาม และประกอบธุรกิจหลกัโดยการขาย
และจดัจาํหน่ายสินคา้ในหมวดผลิตภณัฑปุ๋์ยและเคมีเพ่ือการเกษตร 
นอกเหนือจากนั้นบาคองโคยงัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการใหเ้ช่า
พ้ืนท่ีโรงงาน 
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2. พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี:เป็นบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์
หลกัในการสนบัสนุนบางคองโคในการจดัหาวตัถุดิบสาํหรับผลิตภณัฑปุ๋์ย 

โครงสร้างผูถื้อหุน้ : ก่อน IPO:  
TTA: 99.9% 
Others: 0.1% 

หลงั IPO:  
TTA: 65.0% 
ผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)และถา้มี
หุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ TTA หุน้ดงักล่าวจะถกูนาํไป
เสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการคุณ: 35.0% 

 
โครงสร้างกรรมการ 
 
รายช่ือ ตาํแหน่ง 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายซิกมนัต ์สตรอม กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
4. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร 
5. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. รศ.ดร. สาธิต พะเนียงทอง กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
7. นายอาริลด ์เฮาแกน กรรมการบริษทั /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
 
ขอ้มูลทางการเงินของPMTA1/ 

 
หน่วย: ล้านบาท 2555 2556 

รายไดร้วม 3,383.5 3,246.7 
กาํไรสุทธิ 201.9 264.2 
สินทรัพยร์วม 1,311.9 1,305.7 
หนีสินรวม 438.9 263.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 872.9 1,041.9 

หมายเหตุ 1/ อิงจากงบการเงินเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะของบาคองโคซ่ึงไดจ้ดัเตรียมตามมาตรฐานบญัชีไทย (Thai GAAP) 

 
4. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

TTA และ PMTA จะเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยมี
สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) และหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ TTA 
ดงักล่าวจะถกูนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนั และ/หรือผูมี้อุปการคุณท่ีเง่ือนไขและราคาเดียวกนัอยา่งไรก็
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ตามเน่ืองจากมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนข้ึนอยูก่บัราคาเสนอขายหุน้ ซ่ึงปัจจุบนัยงัมิไดมี้การกาํหนดราคา ทั้งน้ีบริษทัฯ จะ
กาํหนดราคาเสนอขายท่ีแน่นอนภายหลงัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. อนุมติัการเสนอขายหุน้ดงักล่าว 
 
5. มูลค่าของสินทรัพย์ทีจ่ําหน่ายไป 

เน่ืองจากราคาเสนอขายหุน้ยงัมิไดมี้การกาํหนด อีกทั้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 PMTA ไม่มีการประกอบธุรกิจ
อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายไปจึงคาํนวณไดจ้าก มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ หุน้ละ 10 บาท คูณดว้ย
ผลรวมของหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 8,100,000หุน้ และหุน้สามญัเดิมท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA จาํนวนไม่เกิน
27,320,000 หุน้ ซ่ึงจะไดมู้ลค่าของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายไปเป็นจาํนวนเท่ากบั 354,200,000 บาท 
 
6. ผลประโยชน์และผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากผลของการทาํรายการ 

1) ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
- คุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ของ TTA จากสัดส่วนการถือหุน้ใน PMTA ท่ีลดลง (Dilution Effect) หลงั

การเสนอขาย โดยการเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights)  
- เปิดโอกาสใหล้งทุนในธุรกิจผลิตภณัฑปุ๋์ยและเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนของบาคองโคโดยตรง นอกเหนือจาก

ธุรกิจท่ี TTA ลงทุน 
2) ประโยชน์ต่อบริษทั 

- ทาํให ้TTA ไดรั้บรู้มูลค่าทางตลาดท่ีแทจ้ริงของ บาคองโค รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง ณ ปัจจุบนั อยูใ่น
พอร์ตการลงทุนของ TTA 

- การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะทาํให ้PMTA มีพ้ืนฐานทางการเงินท่ีมัน่คง รวมถึงการเขา้ถึงผลิตภณัฑ์
ทางการเงินต่างๆ ซ่ึงจะเพ่ิมความแขง็แกร่งและความยดืหยุน่ต่อ PMTA เพ่ือรองรับการขยายแผนงานในอนาคต 

3) ประโยชน์ต่อ PMTA 
- เพ่ิมช่องทางในการระดมทุนใหก้บั PMTA 
- PMTA มีเงินทุนจากการระดมทุนเพียงพอในการท่ีจะนาํมาขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ

ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต 
- เพ่ิมมูลค่าและสภาพคล่องใหแ้ก่หุน้สามญัของ PMTA 
- ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ PMTAใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

 
7. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อ TTA และผู้ถือหุ้นของ TTA ในการนําบริษัทย่อยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 

1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 8,100,00 หุน้ และหุน้สามญัเดิมท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA จาํนวน 

27,320,000 หุน้ จะลดสัดส่วนการถือหุน้ของ TTA ใน PMTA จากเดิมร้อยละ 100.0 เหลือร้อยละ 65.0 หรือเทียบเท่าร้อยละ 
35.0 ภายหลงัจากจดทะเบียนแลว้เสร็จ ซ่ึงจะส่งผลใหส่้วนแบ่งกาํไรและสิทธิในการออกเสียงของ TTA ใน PMTA ลดลง
ดงันั้นเพ่ือคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ของ TTA และชดเชยผลกระทบจากสัดส่วนการถือหุน้ใน PMTA ท่ีลดลง 
(Dilution Effect) จึงเสนอขายต่อหุน้ดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) โดยมีสิทธิ
จองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) และหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ TTA ดงักล่าว
จะถกูนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการคุณท่ีเง่ือนไขและราคาเดียวกนั 
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2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้สามญัของ TTA (Price Dilution) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA ท่ี TTA ถืออยูจึ่งส่งผลใหไ้ม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้

ของ TTA เน่ืองจากความสามารถในการประเมินมูลค่าของ PMTA ในสถานะบริษทัจดทะเบียนอยา่งไรกต็ามสัดส่วนการ
ถือหุน้ท่ีลดลงใน PMTA จะมีผลกระทบต่อกาํไรท่ี TTA รับรู้จาก PMTA ในอนาคต 
 
8. แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการเสนอขาย IPO 

เน่ืองจากการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA 
เงินทุนท่ีเกิดจากการเสนอขายจึงเขา้ PMTA และ TTA โดย PMTA จะนาํเงินทุนท่ีเกิดจากการเสนอขายคร้ังน้ีไปใชข้ยาย
แผนงาน และ/หรือเป็นทุนหมุนเวยีนของบาคองโคในขณะท่ี TTA จะนาํเงินทุนท่ีเกิดจากการเสนอขายคร้ังน้ีไปใชเ้พ่ือการ
ลงทุนภายใน TTA รวมถึงใชเ้ป็นเงินสาํรองจ่ายเป็นเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของ TTA ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของ TTA 

  
9. เงือ่นไขการเข้าทาํรายการ 

1) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ PMTA มีมติอนุมติัการนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และอนุมติัการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive 
Right) โดยมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) และหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของ TTA ดงักล่าวจะถกูนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไปนกัลงทุนสถาบนั และ/หรือผูมี้อุปการคุณตามเง่ือนไขและราคา
เดียวกนั 

2) PMTA ดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
3) PMTA ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
4) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตรับหลกัทรัพยข์อง PMTA เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 
 
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่การเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี เป็นการรายการท่ีสมเหตุสมผลต่อบริษทัฯ โดยเป็น
การเพ่ิมความแขง็แกร่งทางธุรกิจใหก้บั PMTA ใหม้ากข้ึนรวมทั้งเพ่ือให ้ PMTA สามารถระดมทุนในตลาดทุนไดด้ว้ย
ตนเองนอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าเงินลงทุนใน PMTA ของ TTA ใหม้ากข้ึน 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
         บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั )มหาชน(  

 
 

- ลายเซ็น -  - ลายเซ็น - 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ)  (นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์) 

รองประธานกรรมการบริหาร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  สายงานบญัชีและการเงิน 

 


