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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่10 พิจารณารับทราบความคืบหน้าของการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ 
จํากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
                                                        รายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขท่ีเร่ือง  COR:MS/EL14045t/ms 

วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 
 
เร่ือง: การกาํหนดสัดส่วนการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

ในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และการกาํหนดวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ 
จาํกดั (มหาชน) และวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 

 
เรียน:  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ"TTA") คร้ังท่ี 
2/2557   เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556  ไดมี้มติอนุมติัแผนการนาํบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
("PMTA") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ TTA ท่ีดาํเนินธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั บา
คองโค จาํกดั  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย PMTA มีแผนเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 931,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 93,100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็น 1,012,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 101,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 8,100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท และมีมติอนุมติัใหเ้สนอขายหุน้สามญัเดิมท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่น PMTA จาํนวน 27,320,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท โดยเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายโดย PMTA จาํนวน 
8,100,000 หุน้ ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของ PMTA คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557  ดงันั้นการ
เสนอขายหุน้คร้ังน้ีเป็นการเสนอขายหุน้ทั้งหมดจาํนวน 35,420,000 หุน้ ประกอบดว้ยหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขาย
โดย PMTA จาํนวน 8,100,000 หุน้ และหุน้สามญัเดิมท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่น PMTA จาํนวน 27,320,000 หุน้ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1. เสนอขายต่อผูถื้อหุน้ของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) จาํนวนไม่เกิน 35,420,000 หุน้ 
2. ผูถื้อหุ้นของ TTA มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิของตน (Oversubscription) ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นดงักล่าวท่ี

จองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีได้
จองซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

3. หุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของ TTA ดงักล่าวจะถูกนาํไปเสนอขายต่อบุคคลทัว่ไป นกัลงทุน
สถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการคุณตามเง่ือนไขและราคาเดียวกนั 

 
ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อจาํนวนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายในคร้ังน้ีหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่และหุ้นสามญัเดิมท่ี TTA ถืออยูใ่น PMTA มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 8 และร้อยละ 27 ตามลาํดบั

 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
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ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TTA ใน PMTA จะลดลงจากร้อยละ 100 ในปัจจุบนัมาอยูท่ี่ร้อยละ 65 ภายหลงัจากจด
ทะเบียนแลว้เสร็จ 

 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2557 ไดอ้นุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

หรือบุคคลท่ีถูกกาํหนดเป็นผูพิ้จารณากาํหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัของ PMTA เกินกวา่สิทธิและกาํหนด
วนัท่ีผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ดงักล่าว (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมถึงมอบหมายให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูพิ้จารณา
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและรวมถึงการดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของ PMTAใหก้บัผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ ใหส้าํเร็จลุล่วง 

 
บริษทัฯ ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทราบวา่ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2557 

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA เพ่ือเสนอ
ขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก มีรายละเอียดการจดัสรรหุน้ดงัต่อไปน้ี  

1. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA จาํนวนไม่เกิน 35,420,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right) ในอตัราส่วนเท่ากบั (ก) หุน้สามญั
ของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของ PMTA (Right Ratio) เศษทศนิยมของหุ้นจากการคาํนวณจะถูกปัดท้ิง โดยมีสูตรการ
คาํนวณดงัน้ี 

(ก)  =       จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัจากการใชสิ้ทธิ  
                 ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ TTA คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) และ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) 

                                                                                            ในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
  จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA ท่ีเสนอขายรวม 35,420,000 หุน้ 
 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
นั้น ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA เกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ี
กาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription)  ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้จองซ้ือตามสิทธิท่ีผูถื้อ
หุน้แต่ละรายนั้นไดรั้บ เศษทศนิยมของหุ้นจากการคาํนวณจะถูกปัดท้ิง โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิ
จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีไดจ้องซ้ือ
ตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี 

 
กรณีท่ีมีหุน้เหลือมากกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายจะไดรั้บ

การจดัสรรหุน้ตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
 
 
 
 



 

  - 67 - 
 

กรณีท่ีมีหุน้เหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ของผูถื้อ

หุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ทั้งน้ีจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ 

 
(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละ

รายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ี
มีเศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) โดยจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อ
หุ้นแต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ 
(ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

 
ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

ขา้งตน้  จะดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวแก่บุคคลทัว่ไป นักลงทุนสถาบนัและ/หรือผูมี้อุปการคุณตาม
เง่ือนไขและราคาเดียวกนั ทั้งน้ี บุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ PMTA โดยให้คณะกรรมการของบริษทัฯ 
และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหุน้ มีอาํนาจจดัสรร
หุน้สามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าว 

 
2. กาํหนดใหว้นัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (Record Date) เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุนและหุ้นสามญัเดิมของ PMTA ซ่ึงเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ซ่ึงจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Right) และกาํหนดใหว้นัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุน้เพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ เวน้แต่ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวนักาํหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุน้ (Record Date) และ/หรือวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นดงักล่าวตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินการพิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในการอนุญาต
ให ้ PMTA เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน ตามท่ี PMTA ยืน่คาํขออนุญาต กใ็หค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจใน
การปรับเปล่ียนและกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) และ/หรือวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ดงักล่าวใหม่ได้
ตามความเหมาะสม  
 

โดยในการจดัสรรหุน้สามญัของ PMTA ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีใหแ้ก่คนต่างดา้ว เม่ือรวมกบัสัดส่วนการถือหุน้ของ
คนต่างดา้วของ PMTA ในปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกินสัดส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ  PMTA 
กล่าวคือไม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ PMTA อยา่งไรกต็าม ในการจดัสรรหุน้สามญัของ 
PMTA ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Pre-emptive right) จะไม่เป็นเหตุให้
สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วของ PMTA เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
PMTA 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณากาํหนด
สัดส่วนการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สามญัของ TTA ในการจองซ้ือหุน้สามญัของ PMTA (Right Ratio) ภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 14 วนัก่อนวนักาํหนดสิทธิแก่ผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA และ
จะแจง้ใหท้ราบต่อไป  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบถึงราคาเสนอขายหุน้สามญัของ PMTA ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงจะเป็น

ราคาเดียวกบัราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป รวมถึง ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นสามญัของ PMTA วิธีการจองซ้ือหุ้น
สามญัของ PMTA และความคืบหนา้อ่ืนเพ่ิมเติมให้ทราบต่อไปเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ
หนงัสือช้ีชวนของ PMTA มีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของ 
PMTA จากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยข์อง PMTA ซ่ึงไดย้ืน่ไวต่้อสาํนกังาน ก.ล.ต. และยงัอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 
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