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THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, 
Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com 

 
เลขที่เรื่อง:  COR:MS/L08011/pc 

วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2551 
 
เรื่อง   รายงานการซื้อสินทรัพยและการลงทุนของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
เรียน ทานผูถือหุน 

จากการที่บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี (“TSS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนโดย บริษัท โทรีเซน
ไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ไดมีการสั่งตอเรือใหมจาก PT PAL INDONESIA 

(PERSERO) (“PT PAL”) จํานวนรวม 4 ลํา มูลคารวมทั้งสิ้น 157,568,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเทากับ 
5,319,495,680 บาท ทําใหรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนของ TTA มีขนาดของรายการรวมเปนรอยละ 59.62 
ของสินทรัพยรวมของ TTA  และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 นั้น TTA จะไดจัดใหมีการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เพี่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการตกลงเขาทํารายการดังกลาวในวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2551 และไดจัดใหมีสารสนเทศตามบัญชี 2 ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑวิธีการ
และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ดังปรากฏในเอกสารแนบ 7 ของ
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น 

บริษัทฯ ขอเรียนใหทราบวา รายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ไดมีการสงหนังสือเวียนไปยัง      
ผูถือหุนแลวทั้งสิ้น ยกเวนรายการลงทุนใน Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. (“WCI”) ในประเทศมาเลเซีย และรายการ
ลงนามในสัญญาสั่งตอเรือที่สนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหม 1 ลํา กับ Jaya Shipbuilding and Engineering Pte. Ltd. 

(“JSE”) ในประเทศสิงคโปรของบริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 
99.99 โดยบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่งมีขนาดของรายการเทากับรอยละ 1.23 และรอยละ 
3.20 ของสินทรัพยรวมของ TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ตามลําดับ ซึ่งยังไมไดสงเปนหนังสือเวียน
เพื่อแจงใหผูถือหุนรับทราบ เนื่องจากขนาดของรายการทั้งสองยังไมถึงเกณฑในการสงหนังสือเวียนไปยังผูถือหุน 

อยางไรก็ตาม เมื่อมีรายการสั่งตอเรือใหมของ TSS ทําใหบริษัทฯ จะตองสงสรุปรายการไดมาซึ่งสินทรัพยที่
เกิดขึ้นทั้งหมดใหผูถือหุนรับทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยรวมรายการที่ยังไมไดสงเปนหนังสือเวียนใหผูถือหุนรับทราบดวย 
บริษัทฯ จึงขอนําสงรายการสรุปรายการไดมา และจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ใหผูถือหุนรับทราบดังรายละเอียด
แนบทายนี้  และรายการสรุปนี้ไมจําเปนตองบรรจุในวาระการประชุมผูถือหุนแตอยางใด 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท  โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
   ______________________________             _________________________ 
        (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)            (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)   

ประธานกรรมการ                                   กรรมการผูจัดการ 
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รายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือน 
 

ลําดับที่ วันที่เกิดรายการ รายการ 
มูลคาการลงทุน 

 

ขนาดของรายการรอยละ
ของมูลคาสินทรัพยรวม

ของ TTA และ 
บริษัทยอย 

รายละเอียด
เนื้อหา 

ก.1 6 ธันวาคม 2550 
การลงทุนในบริษัทรวมใหม
ของ บริษัท เมอรเมด ออฟชอร 
เซอรวิสเซส จํากัด  

346,364,141.07 บาท 1.23 หนา 3 – 6 

ก.2 6 ธันวาคม 2550 

การสั่งตอเรือสนับสนุนงาน
เทคนิคใตน้ําของบริษัท  
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิส
เซส จํากัด 

900,954,600 บาท 3.20 หนา 7 – 9 

ข.2 1 พฤศจิกายน 2550 การลงทุนใน Equinox  254,326,830.41 บาท 1.00 หนา 11 – 14 

ค. 19 ตุลาคม 2550 
การสั่งซื้อเรือขุดเจาะใหมของ
บริษัท เมอรเมด เคนชานา ริก 
1 พีทีอี ลิมิเต็ด 

4,663,440,000 บาท 18.41 หนา 14 – 19 

ง. 21 กันยายน 2550 
การสั่งตอเรือบรรทุกสินคา
แหงเทกองของบริษัท โทรีเซน 
ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด  

4,275,925,721.76 บาท 16.88 หนา 19 – 22 

จ. 19 กันยายน 2550 
การลงทุนในบริษัทรวมใหม
ของบริษัท เมอรเมด ดริลลิงค 
(สิงคโปร) จํากัด 

404,000 บาท 0.001 หนา 22 – 24 

  รวม 10,441,415,293.24 บาท 40.72  
 

หมายเหต ุ รายการสั่งตอเรือใหมของบริษัท  บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด จาก PT PAL มีมูลคารวม 
5,319,495,680 บาท และขนาดของรายการคิดเปนรอยละ 18.90 เมื่อรวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนที่   
ผานมา จะเทากับรอยละ 59.62 ของสินทรัพยรวมของ TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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สารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพยและการลงทุน 
    บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
สารสนเทศตามบัญชี (2) ตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
 
1. รายการสารสนเทศตามบัญชี (1) ตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
 
ก. รายงานการการลงทุนในบริษัทรวมใหม และการสั่งตอเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหมของ บริษัท เมอรเมด 

มาริไทม จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท    
เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ไดลงนามในสัญญาลงทุนในหุน (Share Subscription Agreement) เพื่อ
ลงทุนใน Worldclass Inspiration Sdn. Bhd. (“WCI”) ในประเทศมาเลเซีย และไดลงนามในสัญญาสั่งตอเรือที่สนับสนุน
งานเทคนิคใตน้ําใหม 1 ลํา รายละเอียดของการลงทุนมีดังตอไปนี้ 

 
ก.1 การลงทุนในบริษัทรวมใหม 

   
1.1 วันเดือนป ที่ทํารายการ 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 MOS ไดการลงนามในสัญญาลงทุนในหุน (Share Subscription 

Agreement) กับ WCI   
 

1.2  ช่ือบริษัทรวมที่จะเขาไปลงทุน 
 
Worldclass Inspiration Sdn. Bhd.  
 

1.3 ประเทศที่จดทะเบียนธุรกิจ 

 
ประเทศมาเลเซีย 
 

1.4 ประเภทธุรกิจ 

 
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนเพื่อการลงทุน (investment holding company) 

 
1.5 ความสัมพันธระหวาง MOS  และ WCI 

 
 ไมมี 
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1.6 ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลวของ WCI 

 
          กอนการเขาถือหุนโดย MOS    หลังการเขาถือหุนโดย MOS 

ทุนจดะเบียน 50,000,000 ริงกิตมาเลเซีย 50,000,000 ริงกิตมาเลเซีย 

ทุนชําระแลว 24,488,889 ริงกิตมาเลเซีย 32,651,852 ริงกิตมาเลเซีย 

หมายเหต ุ   มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย (หนึ่งริงกิตมาเลเซีย) 
 

1.7 รายช่ือผูถือหุนของ WCI กอนและหลังการเขาซื้อหุนโดย MOS (จากทุนชําระแลว) 
 
  กอน หลัง 

ก) Georgia Attraction Sdn. Bhd.  100%                             75% 

ข) MOS 0%  25% 

  รวม   100% 100% 
 
1.8 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

  
WCI จะดําเนินการออกหุนสามัญใหมจํานวน 8,162,963 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย 

MOS จะเขาไปลงทุนในหุนจํานวน 8,162.963 หุน ดวยมูลคาการลงทุนทั้งหมด เทากับ 33,511,111 ริงกิตมาเลเซีย 
และทุนชําระแลวของ WCI  จะเพิ่มจาก 24,488,889 ริงกิตมาเลเซีย เปน 32,651,852 ริงกิตมาเลเซีย 

 
WCI เปนบริษัทที่ลงทุนในบริษัทที่อยูในธุรกิจใหบริการในอุตสาหกรรมน้ํามัน และกาซธรรมชาติ  

นอกชายฝง ในปจจุบัน WCI  มีสินทรัพยอยูประเภทเดียว คือ หุนในบริษัท Allied Marine & Equipment Sdn. 

Bhd. (“AME”) AME เปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2531 มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 (สิบลาน) ริงกิตมาเลเซีย มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ริงกิตมาเลเซีย และมีทุนชําระ
แลวเทากับ 8,700,000 ริงกิตมาเลเซีย (แปดลานเจ็ดแสนริงกิตมาเลเซีย)   

 
ผูถือหุนปจจุบันของ AME ไดแก WCI โดยถือหุนสามัญจํานวน 4,785,000 หุน คิดเปนรอยละ 55 ของ

ทุนชําระแลวทั้งหมดของ AME และ AME Asset Holding Sdn. Bhd. (“AAH”) ถือหุนจํานวน 3,915,000 หุน 
คิดเปนรอยละ 45 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของ AME 

 
WCI และ AAH ไดรวมลงนามในสัญญาซื้อขายหุนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ 2550 โดย AAH ไดตก

ลงที่จะขายหุนสามัญจํานวน 3,045,000 หุน ที่ถืออยูใน AME ใหแก WCI คิดเปนรอยละ 35 ของทุนชําระแลว
ของ AME ทั้งนี้ คาดวาการเขาซื้อหุนโดย WCI จะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 นี้ หลังจากการไดหุนของ 
WCI จาก AAH แลว WCI จะถือหุนใน AME เทากับ 7,830,000 หุน คิดเปนรอยละ 90 ของทุนชําระแลวของ 
AME ทั้งนี้ MOS ยังคงถือหุนรอยละ 25 ใน WCI ตอไป หลังจากที่ WCI เปนผูถือหุนของ AME แลว 
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1.9 ขอมูลเกี่ยวกับ MOS และ AME 
 

MOS เปนบริษัทที่เมอรเมดถือหุนอยูรอยละ 99.99 และเปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว เทากับ 550 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 
จํานวน 55 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 MOS ไดมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 2,003   ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 200,300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

 
MOS ประกอบธุรกิจโดยการใหบริการที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใตทะเล รวมไปถึงงานติดตั้ง

โครงสรางใตทะเล สํารวจ ซอมแซม และกูภัยทางทะเล MOS ไดรับการรับรองโดยสถาบันจัดช้ันเรือซึ่งเปนที่
ยอมรับตามมาตรฐานสากลหลายสถาบันในการเปนผูใหบริการเกี่ยวกับงานสํารวจใตทะเล นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
เปนสมาชิกของ International Marine Contractors’ Association (IMCA) ดวย 

 
ปจจุบัน MOS  มีกองเรือสํารวจและสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ํารวมทั้งสิ้น 6 ลํา โดย 4 ลําเปนเรือของ 

MOS ไดแก เรือ เมอรเมด เพอฟอรมเมอร (M.V. Mermaid Performer) เรือ เมอรเมด ซัพพอรตเตอร (M.V. 

Mermaid Supporter) เรือ เมอรเมด  คอมมานเดอร (M.V. Mermaid Commander) เรือ เมอรเมด เรสพอนเดอร 
(M.V. Mermaid Responder) และอีก 2 ลํา เปนเรือที่เชามาเพิ่มเติม คือ เรือ ทีมสยาม (M.V. Team Siam) และ 
เรือ บิณห มิณห (M.V. Binh Minh) 

 
AME ประกอบธุรกิจหลักโดยการใหบริการงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาใตทะเล ใหแกบริษัทที่อยูใน

อุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต AME ไดรับใบอนุญาตจาก 
บริษัทน้ํามันแหงชาติมาเลเซีย (“ปโตรนัส”) ในการประกอบธุรกิจใหบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําในประเทศ
มาเลเซีย ในสวนของงานวิศวกรรมกอสรางและงานบํารุงรักษาใตทะเล รวมถึงการใหบริการสํารวจโดยการใช
ยานสํารวจในระดับพื้นผิวและระดับลึก และการใหบริการสํารวจโดยใชยานสํารวจใตน้ําที่บังคับโดยใชรีโมท 
(ROV) 

 
AME เปนเจาของเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําจํานวน 1 ลํา ชุดระบบควบคุมอุปกรณดําน้ําลึกและชุด

ระบบควบคุมการดําน้ําแบบใชอากาศหลายตัว ยานสํารวจใตน้ําที่บังคับโดยใชรีโมท (ROV) 1 ลํา และอุปกรณ
สนับสนุนยานสํารวจใตน้ําที่บังคับโดยใชรีโมทจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ AME ยังมีบุคลากรทั้งที่อยูบนฝงและ
นอกชายฝงที่มีทักษะและประสบการณในการใหบริการดานนี้อีกดวย 

 
1.10 แหลงเงินทุนที่ใช 
 

จากเงินเพิ่มทุนชําระแลวของ MOS ซึ่งเมอรเมดจะเขาลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนของ MOS โดยใชเงินที่ไดรับ
จากการออกเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) ของเมอรเมด 
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1.11 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 
 

มูลคารวมของการลงทุนซื้อหุนในครั้งนี้ เทากับ 33,511,111 ริงกิตมาเลเซีย (สามสิบสามลานหาแสน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสิบเอ็ดริงกิตมาเลเซีย) ซึ่งเปนราคาและเงื่อนไขโดยผูซื้อและผูขายมีความเต็มใจที่จะซื้อ
และขาย และเปนไปสภาพตลาดและราคาตลาดที่ยุติธรรมตามการประเมินของเมอรเมด โดยอิงจากราคาตลาดของ
สินทรัพยดังกลาว และการเติบโตในอนาคต รวมทั้งผลกําไรที่นาจะเปนไปไดในอนาคตของ AME 

 
1.12 วัตถุประสงคในการลงทุน 

 
 ประเทศมาเลเซียถือเปนตลาดสําคัญของธุรกิจการใหบริการนอกชายฝง รายการลงทุนดังกลาวจะทําให 
MOS สามารถเขาถึงตลาดในประเทศมาเลเซียและปฏิบัติงานกับ AME อยางใกลชิด เพื่อที่จะใหบริการงาน
วิศวกรรมใตน้ําที่มีคุณภาพสูงแกตลาดในประเทศมาเลเซีย ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสถานภาพของ AME ใน
การเปนผูประกอบการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําในประเทศมาเลเซีย ทั้ง AME และ MOS จะเอื้อประโยชนซึ่งกัน
และกันในการเขาไปสูการบริการลูกคา สินทรัพย และบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ เพื่อที่จะใหบริการงาน
วิศวกรรมใตน้ําที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมน้ํามัน และกาซธรรมชาตินอกชายฝงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 

 
1.13 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

 
มูลคาการลงทุนใน WCI จะไมเกิน 33,511,111 ริงกิตมาเลเซีย หรือเทากับ 346,364,141.07 บาท โดยใช

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย ตอ 10.3358 บาท รายการดังกลาวคิดเปน รอยละ 1.23 ของสินทรัพยรวมของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550    (สินทรัพยรวม
ของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550  เทากับ 
28,135,873,864 บาท) 
 

1.14 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 
 

คณะกรรมการมีความเห็นวา การลงทุนใน WCI นั้นเปนสิ่งที่สมเหตุสมผล และมูลคาการลงทุนเปน
ราคายุติธรรมซึ่งเปนไปตามสภาพของธุรกิจในปจจุบัน อีกทั้งเปนไปตามกลยุทธของ TTA ในการเพิ่มสวนแบง
กําไรจากธุรกิจอื่น นอกเหนือจากธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 

 
1.15 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 
- ไมมี -    
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ก.2 รายการสั่งตอเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหม 
 
1.1 วันเดือนป ที่ทํารายการ 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2550 MOS ไดลงนามในสัญญาสั่งตอเรือสนับสนุนงานเทคนิค    
ใตน้ําใหมจํานวน 1 ลํา กับ Jaya Shipbuilding and Engineering Pte. Ltd. (“JSE”) ประเทศสิงคโปร เพื่อ
ออกแบบ สราง และสงมอบเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําระบบ DP2 ความยาว 63 เมตร (“เรือสนับสนุนงาน
เทคนิคใตน้ําที่สั่งตอใหม”) โดย MOS จะใชเรือลํานี้เพื่อสนับสนุนการสํารวจใตน้ํา โดยใชยานสํารวจใตน้ํา ROV 

และระบบควบคุมการดําน้ําแบบ air diving 
 
1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ 

 
ผูซื้อ  บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด    

ผูสรางเรือ Jaya Shipbuilding and Engineering Pte. Ltd.   
ความสัมพันธระหวางและผูซื้อกับผูสรางเรือ  - ไมม ี

 
1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ 
 

ภายใตเงื่อนไขของสัญญาสั่งตอเรือใหมระหวาง JSE กับ MOS นั้น MOS ไดมอบหมายให JSE เปน
ผูออกแบบ สรางและสงมอบเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหม (“เรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําที่สั่งตอใหม”) 
ทั้งนี้  บริษัทฯ คาดวาจะรับมอบเรือดังกลาวในไตรมาส ที่ 3 พ.ศ. 2552  

 
1.4 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน/มูลคาของสินทรัพยที่ซื้อ 
 

ราคาของเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําที่สั่งตอใหมเทากับ 26,390,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (ยี่สิบหก
ลานสามแสนเกาหมื่น) หรือ เทากับ 900,954,600 บาท (เการอยลานเกาแสนหาหมื่นสี่พันหกรอยบาท)  โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตอ 34.14 บาท  

 
เงื่อนไขการชําระเงินมีดังนี้ 

 
งวดชําระเงิน เรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําที่สั่งตอใหม 

1 ชําระในวันลงนามในสัญญา                           5,287,500 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
2  ชําระในวันวางกระดูกงูเรือ (Keel Laying)       5,287,500 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
3 ชําระในวันที่เครื่องยนตหลักมาถึง                        5,287,500 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
4 ชําระในวันปลอยเรือลงน้ํา ( Launching)        5,287,500 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
5 ชําระในวันสงมอบเรือ                                    5,240,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รวม                                                                      26,390,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
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1.5 ขนาดของรายการ 
 

 ขนาดของรายการดังกลาวคิดเปนรอยละ 3.20 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย             
เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 (มูลคาสินทรัพยรวมของ บริษัท       
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 เทากับ 28,135,873,864 
บาท)  
 

1.6 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 
 

ตามหนังสือรับรองการประเมินมูลคาเรือลงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดย M3 Marine Pte. Ltd.  ซึ่ง
เปนผูประเมินอิสระ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับเมอรเมด ไดประเมินราคาเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหม
ของเมอรเมดที่สั่งตอกับอูตอเรือ Jaya Shipbuilding and Engineering Pte. Ltd ในประเทศสิงคโปร ที่จะสง
มอบในไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2552 โดยมีสมมติฐานวาการตอเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหมเพื่อ
วัตถุประสงคในการดําเนินการทางการคาตามปกติ โดยเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหมจะถูกสงมอบตาม
กําหนด พรอมสภาพที่เหมาะสมตอการใชงานเพื่อใหบริการสนุนงานเทคนิคใตน้ํา โดยมาตรฐานในการกอสราง
เรือและเครื่องจักรที่กําหนดตามสัญญาตอเรือนั้นเปนที่ยอมรับของสมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Societies) 
ทั้งนี้ ผูประเมินไดประเมินวาเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําที่จะสงมอบในไตรมาส 3 ของป พ.ศ. 2552 มีราคาตอ
ลําประมาณ 27,000,000 – 29,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (ยี่สิบเจ็ดลานถึงยี่สิบเกาลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 

 
วิธีการประเมินราคาในครั้งนี้ M3 Marine Pte. Ltd. ใชวิธีเปรียบเทียบราคาในตลาดปจจุบัน โดยผูซื้อ

และผูขายมีความเต็มใจที่จะซื้อและขาย และเปนราคาตลาดที่ยุติธรรม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาราคา
ประเมินตามเอกสารแนบทาย หมายเลข 1 

 
M3 Marine Pte. Ltd. ไมไดมีการตรวจสอบขอจํากัดของเรือใหม และจะยึดถือขอมูลที่ไดรับจาก    

เมอรเมด ดังนั้นการประเมินมูลคานี้จะไมรับรองถึงความถูกตองของขอมูลขางตน หรือขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับมา 
รายงานการประเมินมูลคาดังกลาวเปนหนังสือเพื่อแสดงความเห็นเทานั้น 

 
1.7 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

การสั่งตอเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหมจะชวยขยายกองเรือสนับสนุนเทคนิคใตน้ําของเมอรเมดที่
มีอยูในปจจุบัน เพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มมากขึ้นในธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ําในอุตสาหกรรมน้ํามัน
และกาซธรรมชาตินอกชายฝงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําที่สั่งตอใหมจะไดรับ
การจัดช้ันสากล ตามมาตรฐานขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) และจะติดตั้งอุปกรณเพื่อชวยแสดง
ตําแหนงที่ต้ังอยางครบครัน ซึ่งเหมาะสําหรับงานสํารวจใตน้ํา 

 
1.8 แหลงเงินทุน 

 
         จะมาจากเงินเพิ่มทุนของ MOS และจากเงินกู โดย MOS จะเพิ่มทุนเปนครั้งคราวตามงวดการชําระเงิน 

ซึ่งเมอรเมดจะนําเงินที่ไดจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) มาลงทุนใน MOS เปนครั้งๆ ไป    
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1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 
 
  คณะกรรมการมีความเห็นวา รายการสั่งตอเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหม เปนขอตกลงที่เปนธรรม

และสมเหตุสมผลตามสภาวะตลาดในปจจุบัน และสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของ TTA ที่จะเพิ่มสวนแบง
กําไรจากธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจเดินเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 

        
1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  
 

               - ไมมี - 
 
ข. รายการลงทุนในบริษัทขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเลในประเทศอินโดนีเซีย 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  (“TTA”) ขอแจงวา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ไดมีการ

ขายและสงมอบเรือทอร เซลเลอร  ใหกับ PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) ซึ่งอยูในจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย การขายเรือทอร เซลเลอร รวมถึงแผนการลงทุนใน Equinox จะสงเสริมกลยุทธของ TTA ในการที่จะเปนหนึ่ง
ในผูนําในธุรกิจพาณิชยนาวีระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนใน Equinox นั้น จะชวยพัฒนาและขยายธุรกิจ
พาณิชยนาวีเพิ่มขึ้นอีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สนับสนุนและขยายการบริการเดินเรือแบบประจําเสนทางของ 
TTA ที่กําลังเติบโต และทํากําไรใหกับ TTA ในประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกรงในการใหบริการเกี่ยวกับ
พาณิชยนาวีตางๆ เพื่อใหบริการลูกคา รายละเอียดของการขายเรือและการลงทุนใน Equinox มีดังตอไปนี้ 

 
ข.1         การขายเรือ ทอร เซลเลอร 

 
1.1 รายละเอียดของผูซื้อและผูขาย 
 

ผูขาย: บริษัท ทอรเซลเลอร ชิปปง จํากัด 

ผูซื้อ: PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) 

ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย: ไมมี 
 
1.2 รายละเอียดของทรัพยสินที่ขายไป 
 
 เรือทอร เซลเลอร เปนเรือบรรทุกสินคาทั่วไป ขนาดระวางบรรทุก  16,248  เดทเวทตัน  และสรางในป  พ.ศ.  2529   
 
1.3 ลักษณะของรายการ 
 

ราคาขายเรือทอร เซลเลอร เทากับ 7,011,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (เจ็ดลานหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) หรือเปนเงินไทยจํานวน 237,564,930.60 บาท (สองรอยสามสิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นสี่พันเกา
รอยสามสิบบาทหกสิบสตางค) (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากับ 33.8846 บาท) โดยที่ราคาขาย
เปนไปตามราคาตลาด ณ ปจจุบัน  
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1.4 มูลคาตามบัญชี 
 
 มูลคาตามบัญชีของเรือทอร เซลเลอร ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.  2550 เปนเงินประมาณ 88.67 ลานบาท เมื่อหัก
คาใชจายตางๆ ในการขายเรือลําดังกลาวแลว จะไดกําไรในทางบัญชีจากการขายเรือลํานี้ประมาณ 143.39 ลานบาท 
 

หลังจากขายเรือทอร เซลเลอร แลว กองเรือของกลุมบริษัทโทรีเซนจะเหลือ 43 ลํา ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 
28,535 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 18.04 ป (ไมรวมเรือสั่งตอใหมที่จะทําการสงมอบในป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554) 

 
1.5    ขอมูลเกี่ยวกับ Equinox 
  

Equinox จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2544 ที่เมืองจากาตาร ประเทศอินโดนีเซีย และเปนบริษัทที่ไดรับใบอนุญาตจาก
ทางการของประเทศอินโดนีเซียใหเปนบริษัทเดินเรือแหงชาติในประเทศอินโดนีเซีย Equinox ประกอบธุรกิจการให 
บริการตางๆ เกี่ยวกับพาณิชยนาวี และงานบริการนอกชายฝง รวมทั้งการบริหารจัดการเรือ การพาณิชย ดูแลจัดหาลูกเรือ 
และเปนตัวแทนเรือ Equinox เปนบริษัทที่มีประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISM, ISO 9001, 14001 และ 
OHSAS 18001 จาก Den Norske Veritas (“ดีเอ็นวี”) 
 
1.6 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
การขายเรือเปนไปตามนโยบายของ TTA ที่จะลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ และเพิ่มขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ยของ  

กองเรือ การขายเรือรวมทั้งแผนการลงทุนใน Equinox เปนไปตามกลยุทธของ TTA ในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคและทํา
ใหการบริการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเดินเรือที่มีอยูในปจจุบันแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
  

ทั้งนี้ TTA จะนําเงินที่ไดจากการขายเรือมาใชในการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ เชน การสั่งตอเรือใหมหรือซื้อ
เรือมือสองที่มีอายุนอยลง 

 
1.7 เงื่อนไขการชําระเงิน 
  
 ผูซื้อและผูขายไดตกลงที่จะให Equinox ชําระเงินคาซื้อเรือเปนงวดๆ รวมทั้งสิ้น 72 งวด ในราคางวดละ 120,000 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอเดือน ทั้งนี้ยอดเงินที่ตองชําระตอเดือนเปนยอดเงินที่ผูขายไดคํานวนแลววา เปนจํานวนเงินที่ผูซื้อ
สามารถผอนชําระคืนไดทั้งหมด โดยไมผิดนัดชําระ หากรายการลงทุนใน Equinox ไมเกิดขึ้น การขายเรือไปใหกับผูซื้อนี้
ไมใชเงื่อนไขในการลงทุนใน Equinox ของ TTA  
 
 อยางไรก็ตามหาก TTA สามารถลงทุนใน Equinox ไดตามแผนที่วางไว Equinox จะชําระเงินคางวดที่เหลือ
ทั้งหมดในการซื้อเรือใหกับผูขาย ทั้งนี้คาดวาการตกลงเขาลงทุนโดย TTA ใน Equinox จะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2550 หลังจากที่มีการลงนามในสัญญารวมทุนระหวาง TTA และ Equinox รายละเอียดของการเขาไปลงทุนใน Equinox มี
อยูในหัวขอการลงทุนใน Equinox 
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1.8 ขนาดของรายการ  
 

เงินที่ไดรับจากการขายเรือทอร เซลเลอร (โดยใชสมมติฐานวา Equinox จะชําระเงินคางวดครบทั้ง 72 งวดใหแก
ผูขาย) คิดเปนเงินรวม 8,640,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (แปดลานหกแสนสี่หมื่นดอลลารสหรัฐอเมริกา)  หรือเปนเงินไทย
จํานวน 292,762,944 บาท (สองรอยเกาสิบสองลานเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันเการอยสี่สิบสี่บาท) (อัตราแลกเปลี่ยน 1   
ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากับ 33.8846 บาท) ขนาดของรายการดังกลาวคิดเปนรอยละ 1.16 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (สินทรัพยรวมของบริษัท 
โทรีเซนไทย        เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เทากับ 25,327,855,829 บาท) 

 
เมื่อรวมรายการดังกลาวกับรายการจําหนายสินทรัพยอื่นๆ ในชวงหกเดือนที่ผานมาของบริษัท โทรีเซนไทย         

เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยแลว การทํารายการในครั้งนี้ไมเขาขายตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และไมเขาขายตามประกาศตลาด  
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษทัจดทะเบียน  
 
1.9 วันที่สงมอบเรือใหผูซื้อ 
 
 วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 
ข.2  การลงทุนใน Equinox 

 
1.1 วันที่เกิดรายการ 
 

TTA ไดการลงนามในบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding) กับ Equinox เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550 

 
1.2  ช่ือบริษัทที่จะเขาไปลงทุน 
 
 PT Perusahaan Pelayaran Equinox (“Equinox”) 
 
1.3 ประเทศที่จดทะเบียนธุรกิจ 

 
 ประเทศอินโดนีเซีย 
 
1.4 ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และ Equinox 
 
 ไมมี 
 
1.5 ประเภทธุรกิจ 

 
 ธุรกิจขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเล 
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1.6 ทุนจดทะ เบียน และทุนชําระแลวกอนและหลัง TTA เขาไปถือหุน 
 

          กอนการเขาถือหุนโดย TTA    หลังการเขาถือหุนโดย TTA 

ทุนจดทะเบียน 12,500,000,000 รูเปย  
(หรือ 50,382,500 บาท) 

24,510,000,000 รูเปย                        
(หรือ 98,790,006 บาท) 

แบงเปนหุนสามัญ 12,500 หุน 24,510 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000,000 รูเปย 

(หรือเทากับหุนละ 4,030.60 บาท) 
1,000,000 รูเปย 

(หรือเทากับหุนละ 4,030.60 บาท) 
 
          หมายเหตุ    1)   อัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 4.0306 บาทตอ 1,000 รูเปย 

2)   จํานวนหุนสามัญออกใหมของ Equinox จะเปนจํานวนสูงสุดที่จะออกโดย Equinox ตามเงื่อนไข
ในบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding) บริษัทฯ จะแจงผลการออกหุนสามัญ
ใหมดังกลาวทันทีที่การตรวจสอบสภาพกิจการ (due diligence) เสร็จสิ้น และมีการลงนามใน
สัญญาลงทุนกับ Equinox 

     
1.7 รายช่ือผูถือหุนกอนและหลังการเขาซื้อหุนโดย TTA  
 
         กอน  หลัง 

ก)  PT Pesona Sentra Utama    99.99%  51.00% 

ข)  อื่นๆ        0.01%    0.00% 
ค) บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)     0.00%  49.00% 

รวม                     100%              100.00% 
 

1.8 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
  
 ภายใตเงื่อนไขในบันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding) TTA หรือบริษัทยอย จะเขาไปลงทุนใน 
Equinox ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับพาณิชยนาวี และงานบริการนอกชายฝง รวมทั้งการบริหาร
จัดการเรือ การพาณิชย ดูแลจัดหาลูกเรือ และเปนตัวแทนเรือในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเขาไปซื้อหุนสามัญที่ออกใหม
ของ Equinox และเขาไปลงทุนในหุนกูแปลงสภาพออกใหมของ Equinox  
 
 Equinox จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 12,500,000,000 รูเปย (หรือเทากับ 50,382,500 บาท) เปน 
24,510,000,000 รูเปย  (หรือเทากับ 98,790,000 บาท) โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 12,010 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1,000,000 (หนึ่งลาน) รูเปย (หรือเทากับหุนละ 4,030.60 บาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปย เทากับ 4.0306 บาท ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเขาไปลงทุนในหุนสามัญที่ออกใหม ดวยมูลคาเงินลงทุนไมเกิน 32,067,000,250 รูเปย (หรือเทากับ 
129,249,251.21 บาท) และ TTA จะมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 49 ใน Equinox หลังการเพิ่มทุน  
 
 นอกจากนี้ Equinox จะออกหุนกูแปลงสภาพในวงเงินไมเกิน 31,032,000,000 รูเปย (หรือเทากับ 125,077,579.20 
บาท) ทั้งนี้ TTA จะรายงานเกี่ยวกับเงื่อนไขและขอกําหนดตางๆ ของหุนกูแปลงสภาพที่จะออกโดย Equinox ใหทราบ
ทันทีที่ Equinox ไดมีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้แลว  
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 มูลคาเงินลงทุนใน Equinox จากการลงทุนในหุนสามัญที่ออกใหมและการลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของ 
Equinox อยูในวงเงินไมเกิน 63,099,000,250 รูเปย หรือ 254,326,830.41 บาท   ทั้งนี้สัดสวนการถือหุนใน Equinox ของ 
TTA จะไมเกินรอยละ 49 แมวา TTA อาจใชสิทธิแปลงหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญในอนาคตก็ตาม 
 
 TTA จะยืนยันจํานวนหุนเพิ่มทุนและเงื่อนไขรวมทั้งขอกําหนดของหุนกูแปลงสภาพที่ออกโดย Equinox ทันทีที่
การตรวจสอบสภาพกิจการ (due diligence) เสร็จสิ้น และมีการลงนามในสัญญารวมทุนกับ Equinox 
   
 Equinox จะนําเงินที่ไดจากการลงทุนของ TTA เพื่อจายคืนเงินคงคางชําระในการซื้อเรือทอร เซลเลอร ที่เหลืออยู
ทั้งหมด 
 
1.9 แหลงเงินทุนที่ใช 
 
 จากเงินทุนหมุนเวียนของ TTA 
 
1.10 มูลคาตามบัญชีของ Equinox  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 

มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนงบการเงินฉบับลาสุดของ Equinox เทากับ 730,103.58      
รูเปย ตอหุน หรือ เทากับ 2,942.76 บาท ตอหุน 
 
1.11 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

 
 TTA ประเมินมูลคาหุนของ Equinox โดยใชวิธีการหลายวิธี รวมกับการวิเคราะหมูลคาสินทรัพยสุทธิและมูลคา
อางอิงจากราคาตลาดในอนาคต รวมถึงการใชวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนในอนาคต (price to future earnings ratio) 

ซึ่ง TTA มีความเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่ยุติธรรมและจะสามารถใหผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีแก TTA ได 
 
1.12 วัตถุประสงคในการลงทุน 
 

จากการลงนามในบันทึกขอตกลงกับ Equinox นี้ จะทําให TTA สามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค และทําใหการ
บริการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเดินเรือที่มีอยูในปจจุบันแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น ซึ่ง TTA พิจารณาแลวเห็นวาการลงทุนใน 
Equinox จะเปนกาวแรกในการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย   
 
1.13 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 
 

มูลคาการลงทุนที่ TTA ลงทุนใน Equinox ซึ่งรวมการเขาไปลงทุนในหุนสามัญออกใหมของ Equinox และเขา
ไปลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของ Equinox จะไมเกิน 63,099,000,250 รูเปย หรือ 254,326,830.41 บาท รายการดังกลาว   
คิดเปนรอยละ 1.00 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 (สินทรัพยรวมของ บริษัท   
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 25,327,855,829 บาท) 
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1.14 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 

 
 คณะกรรมการมีความเห็นวาการลงทุนใน Equinox เปนสิ่งที่สมเหตุสมผล และมูลคาการลงทุนเปนราคายุติธรรม

ซึ่งเปนไปตามสภาพของธุรกิจในปจจุบัน อีกทั้งเปนไปตามกลยุทธของ TTA ในการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ 

 
1.15 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  
 

- ไมมี -    
 
ค. รายงานการลงนามสั่งซื้อเรือขุดเจาะใหมและการจัดตั้งบริษัทยอยใหมของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด  

(มหาชน) 
 

บริษัท เมอรเมด เคนชานา ริก 1 พีทีอี   ลิมิเต็ด (“เอ็มเคอาร 1”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นใหมของบริษัท    
เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ไดมีการลงนามในสัญญาสั่งตอเรือขุดเจาะใหมกับบริษัท เคนชานา         
เอชแอล เอสดีเอ็น บีเอชดี (“เคเอ็นเอชแอล”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัท เคนชานา ปโตรเลียม     
เบอรแฮด (“เคเอ็นพีอ”ี) โดยมีรายละเอียดการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมและการลงทุนในบริษัทยอยใหมดังนี้ 
 
1.1 วันเดือนป ที่ทํารายการ 
 

เมื่อวันศุกรที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เมอรเมด เคนชานา ริก 1 พีทีอี ลิมิเต็ด (“เอ็มเคอาร 1”) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยโดยทางออมของเมอรเมด โดยบริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค (สิงคโปร) จํากัด (“เอ็มดีเอส”) ถือหุนอยูรอยละ 75 ของทุน 
จดทะเบียน และบริษัท เคนชานา ปโตรเลียม เวนเจอรส เอสดีเอ็น บีเอชดี (“เคเอ็นพีวี”) ถือหุนอยูรอยละ 25 ของทุน        
จดทะเบียน ไดออกหนังสือตอบตกลงในการเขาทําสัญญา และไดทําการลงนามในสัญญากับเคเอ็นเอชแอล ในประเทศ
มาเลเซียในการเปนผูออกแบบ สรางตัวเรือขุดเจาะรวมทั้งชุดอุปกรณขุดเจาะ และสงมอบเรือขุดเจาะใหม 
 

พิธีลงนามในสัญญาไดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
 
1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ 
 

ผูซื้อ:  บริษัท เมอรเมด เคนชานา ริก 1 พีทีอี ลิมิเต็ด  

ผูสรางเรือ: บริษัท เคนชานา เอชแอล เอสดีเอ็น บีเอชดี 
ความสัมพันธระหวางและผูซื้อกับผูสรางเรือ : เคเอ็นเอชแอล และ เคเอ็นพีวี มีผูถือหุนรายใหญซึ่งเปนราย
เดียวกันคือ เคเอ็นพีอี ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
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1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ 
 

เคเอ็นเอชแอล ไดตกลงที่จะดําเนินการเปนผูออกแบบ สรางเรือขุดเจาะที่ติดตั้งอุปกรณขุดเจาะบนแทนขุดเจาะได
ดวยตัวเอง (“self-erected tender rig”)  และชุดอุปกรณขุดเจาะ (“derrick equipment set”) (รวมเรียกวา “เรือขุดเจาะ
ใหม”) คาดวาจะทําการสงมอบเรือในไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2552 ปจจุบัน เอ็มเคอาร 1 อยูในระหวางการเจรจากับลูกคา ราย
ใหญๆ หลายรายในภูมิภาคเอเชีย เพื่อทําสัญญาขุดเจาะในระยะยาว และคาดวา จะประกาศผลการทําสัญญาในอีกไมก่ีเดือน
ขางหนานี ้

 
 เอ็มดีเอส ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 100 โดยเมอรเมดไดตกลงกับเคเอ็นพีอีเพื่อจัดตั้งบริษัทยอยใหมขึ้นใน
ประเทศสิงคโปร เพื่อเปนเจาของเรือขุดเจาะใหมลําดังกลาว รายละเอียดของบริษัทยอยอยู ในหัวขอ 1.6 
 
1.4 เงื่อนไขที่ตองปฏิบัติกอน  
 
 การตกลงสั่งตอเรือขุดเจาะนี้ มีเงื่อนไขให (ก)  เอ็มเคอาร 1  ตองสรุปเงินกูในการสั่งตอเรือขุดเจาะใหม  และ (ข) เคเอ็นเอช
แอล ตองออกหนังสือค้ําประกันการคืนเงินใหกับ เอ็มเคอาร 1 ตามความประสงคของ เอ็มเคอาร 1 หรือธนาคารเจาหนี้ของ
เอ็มเคอาร 1 เพื่อเปนหลักประกันเงินกูของ เอ็มเคอาร 1 

 
1.5 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน/มูลคาของสินทรัพยที่ซื้อ 
 

ราคาเรือขุดเจาะใหม เทากับ 136,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยสามสิบหกลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 
หรือเทากับ 4,663,440,000 บาท (สี่พันหกรอยหกสิบสามลานสี่แสนสี่หมื่นบาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ตอ 34.29 บาท แยกเปน ตัวเรือขุดเจาะที่ติดตั้งอุปกรณขุดเจาะบนแทนขุดเจาะไดดวยตัวเอง เทากับ 
91,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (เกาสิบเอ็ดลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) และ ชุดอุปกรณขุดเจาะ เทากับ 45,000,000 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา (สี่สิบหาลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 
 

เงื่อนไขการชําระเงินมีดังนี้ 
 
งวดชําระเงิน ตัวเรือขุดเจาะที่ติดตั้งอุปกรณขุดเจาะบนแทนขุดเจาะไดดวยตัวเอง 

1 ชําระ  15% ของราคาตัวเรือขุดเจาะในวันเซ็นสัญญา 
2-11 ชําระ 75% ของราคาตัวเรือขุดเจาะจะชําระตามความคืบหนาของการสรางเรือตาม

เงื่อนไขในสัญญา 
12 ชําระ 7.5% ของราคาตัวเรือขุดเจาะ ณ วันที่มีการนัดสงมอบเรือ 
13 ชําระ 2.5% ของราคาตัวเรือขุดเจาะในวันที่ประกันสิ้นสุดลง 
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งวดชําระเงิน ชุดอุปกรณขุดเจาะ  
1 ชําระ 15% ของราคาชุดอุปกรณขุดเจาะในวันเซ็นสัญญา 

2-7 ชําระ 75% ของราคาชุดอุปกรณขุดเจาะจะชําระตามความคืบหนาของการสรางชุด
อุปกรณขุดเจาะ ตามเงื่อนไขในสัญญา 

8 ชําระ  5% ของราคาชุดอุปกรณขุดเจาะ ณ วันที่มีการนัดสงมอบ 
9 ชําระ 5% ของราคาชุดอุปกรณขุดเจาะในวันที่ประกันสิ้นสุดลง 

 
นอกจากนี้สัญญาดังกลาวยังระบุเงื่อนไขใหสิทธิเอ็มเคอาร 1 ในการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมไดอีก 3 ลําจากเคเอ็นเอช

แอลดวย  ทั้งนี้  TTA จะรายงานผลการใชสิทธิสั่งตอเรือขุดเจาะ (ถามี) ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในภายหลัง 

 
1.6 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทยอยใหมที่เปนเจาของเรือขุดเจาะที่สั่งตอใหม 

 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เอ็มดีเอส จัดตั้งบริษัทใหมขึ้นในประเทศสิงคโปร โดยใชช่ือวา บริษัท เมอรเมด 

เคนชานา ริก 1 พีทีอี แอลทีดี (“เอ็มเคอาร 1”) ดวยทุนจดทะเบียนในขั้นตน คือ 100 (หนึ่งรอย) ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ
ทุนชําระแลวในขั้นตน 100 (หนึ่งรอย) ดอลลารสหรัฐอเมริกา แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 (หนึ่งรอย) หุน ราคาหุนละ     
1 (หนึ่ง) ดอลลารสหรัฐอเมริกา ธุรกิจหลักของ เอ็มเคอาร 1 คือเปนผูใหบริการเกี่ยวกับงานขุดเจาะตางๆ ในอุตสาหกรรม
น้ํามัน และกาซธรรมชาตินอกชายฝงในฐานะที่เปนเจาของเรือขุดเจาะ ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มทุนของเอ็มเคอาร 1 โดยมาจาก      
ผูถือหุนลงทุนตามสัดสวนเมื่อมีการชําระเงินตามงวดสัญญาเปนชวงๆ  
 

ในชวงแรกของการจัดตั้งบริษัทเอ็มเคอาร 1 เอ็มดีเอส จะเปนผูถือหุนทั้งหมดเพียงผูเดียว โดยถือหุนในเอ็มเคอาร 1 
รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอ็มเคอาร 1 อยางไรก็ตาม ในสัญญาการรวมลงทุน (Shareholders Agreement) 
ระหวางเอ็มดีเอสกับเคเอ็นพีวีในมาเลเซีย โครงสรางผูถือหุนจะเปลี่ยนเปน เอ็มดีเอส ถือหุนรอยละ 75 และเคเอ็นพีวีถือหุน
รอยละ 25 ในเอ็มเคอาร 1 

 
ทั้งนี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนในเอ็มเคอาร 1 จะทําเปนชวงๆ และผูถือหุนทั้งสองฝายจะลงทุนในหุนเพิ่มทุนของเอ็ม

เคอาร 1 ตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้จํานวนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวขึ้นอยูกับแหลงเงินทุนที่หามาไดในการสรางเรือขุด
เจาะจากทุนของบริษัทและ/หรือจากเงินกู การลงทุนจากเคเอ็นพีวีในหุนเพิ่มทุนของเอ็มเคอาร 1 จะตองขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของเคเอ็นพีอี และหากตองมีการวางหลักประกันใดๆ กับบุคคลภายนอก ทั้งเอ็มดีเอสและเคเอ็นพีวีจะ
รับผิดชอบตามสัดสวนการถือหุน  

 
คณะกรรมการของเอ็มเคอาร 1 จะประกอบดวย กรรมการที่มาจากเอ็มดีเอส 3 คน และมาจากเคเอ็นพีวี 1 คน ซึ่ง

คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาจํานวนเงินคาใชจายและทุนที่จะใชในเอ็มเคอาร 1  
 

เหตุผลในการรวมลงทุนกับเคเอ็นพีวี เนื่องจาก เมอรเมดจะไดประโยชนจากชื่อเสียงและคาความนิยมของกลุม
บริษัท เคเอ็นพีอี  ที่มีอยูในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง และเพื่อสรางสัมพันธภาพรวมกันในการ
กอสรางและสงมอบเรือขุดเจาะอยางเรียบรอยสมบูรณ เพื่อพัฒนาสมานประโยชนรวมกันทั้งสองฝายในการใหบริการลูกคา
ไดดียิ่งขึ้นในการใหบริการขุดเจาะน้ํามัน และธุรกิจที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง และเพื่อ
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การเขาถึงแหลงเงินทุนจากกลุมบริษัท เคเอ็นพีอ ีสัญญาการรวมลงทุนไดมีการลงนามในพิธีสัญญาลงนามในวันจันทรที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ. 2550 ในประเทศมาเลเซียดวยเชนกัน  
 

เอ็มเคอาร 1 นับเปนบริษัทที่สองของเมอรเมดที่รวมจัดตั้งขึ้นกับเคเอ็นพีวี บริษัทแรก คือ บริษัท เมอรเมด          
ดริลล่ิงค เอสดีเอ็น บีเอชดี (“เคเอ็มด”ี) ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อให             
บริการขุดเจาะนอกชายฝงและใหบริการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานขุดเจาะตาง ๆ ในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ
ในประเทศมาเลเซีย เคเอ็มดี เปนบริษัทที่รวมลงทุนระหวาง เอ็มดีเอส และ เคเอ็นพีวี ดวยเชนกัน 
 
1.7 ขอมูลเกี่ยวกับ เอ็มดีเอส เคเอ็นพีวี และ เคเอ็นเอชแอล 
 

เอ็มดีเอส  เปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ดวย     
ทุนจดทะเบียนในขั้นตน คือ  1 (หนึ่ง)  ดอลลารสหรัฐอเมริกา แบงเปนหุนสามัญ 1 (หนึ่ง) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา มีผูถือหุนหนึ่งราย คือ เมอรเมด ถือหุนรอยละ 100 เอ็มดีเอส เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการ   ถือ
หุน (holding company) สําหรับบริษัทในกลุมเมอรเมดที่มีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ และลงทุนในธุรกิจบริการงานขุดเจาะ
และงานที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะประเภทตางๆ 
 

เคเอ็นพีวี เปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2550 ดวยทุนจด
ทะเบียนในขั้นตน คือ 1,000,000 (หนึ่งลาน) ริงกิต  แบงเปนหุนสามัญ 1,000,000 (หนึ่งลาน) หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ    1 
(หนึ่ง) ริงกิต  และมีทุนชําระแลว 2 (สอง) ริงกิต แบงเปนหุนสามัญ 2 (สอง) หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) ริงกิต         
เคเอ็นพีวี เปนบริษัทยอยของ เคเอ็นพีอี ซึ่งถือหุนรอยละ 100 และประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน (investment holding) 

ในบริษัทตาง ๆ การบริหารจัดการ และการใหบริการตางๆ  ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ 
 

เคเอ็นเอชแอล เปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9 เมษายน  พ.ศ. 2525 ดวยทุน
ชําระแลว 60,000,000 (หกสิบลาน) ริงกิตมาเลเซีย  แบงเปนหุนสามัญ 60,000,000 (หกสิบลาน) หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
(หนึ่ง) ริงกิตมาเลเซีย เคเอ็นเอชแอล เปนบริษัทยอยที่เคเอ็นพีอี ถือหุนรอยละ 100 เคเอ็นเอชแอล ประกอบธุรกิจหลักคือ 
งานวิศวกรรมโครงสรางทั้งในและนอกชายฝงในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาต ิ

 
เคเอ็นพีอี โดยการดําเนินงานผานบริษัทยอยคือ เคเอ็นเอชแอล เปนหนึ่งในจํานวน 7 บริษัทรายใหญใน

อุตสาหกรรมน้ํามัน และกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินธุรกิจสรางแทนขุดเจาะนอกชายฝงจาก บริษัทน้ํามัน
แหงชาติมาเลเซีย (“ปโตรนัส”) กลุมบริษัทเคเอ็นพีอีนับเปนกลุมบริษัทที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วทางดานวิศวกรรม
โครงสรางแบบบูรณาการ และการสรางแทนขุดเจาะใหแกบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานน้ํามัน และกาซธรรมชาติในประเทศ
มาเลเซีย  เคเอ็นพีอีเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงมาเลเซีย 
 
1.8 ขนาดของรายการ 
 

การคํานวณขนาดของรายการในการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมซึ่งรวมการลงทุนที่ เอ็มดีเอส ลงทุนในบริษัท เอ็มเคอาร 
1  คิดเปน รอยละ 18.41 ของสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2550 (สินทรัพยรวมของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2550 เทากับ 25,327,855,829 บาท) 
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 รายการดังกลาวเขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 
เนื่องจากเปนรายการที่ เอ็มเคอาร 1 จะลงนามในสัญญากับ เคเอ็นเอชแอล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ เคเอ็นพีอี ที่เปนบริษัทแม
ของ เคเอ็นพีวี ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยางไรก็ตามเนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ    
เอ็มเคอาร 1 ที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป จึงสามารถขออนุมัติรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการเทานั้น  
 
1.9 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

 
ตามหนังสือรับรองการประเมินมูลคาเรือลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดย R.S. Platou Offshore a.s  ซึ่งเปน    

ผูประเมินอิสระ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับเมอรเมด ไดประเมินราคาเรือขุดเจาะใหมของเมอรเมดที่สั่งตอกับอูตอเรือ
เคนชานา เอชแอล ในประเทศมาเลเซียที่จะสงมอบในไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2552 โดยมีสมมติฐานวาการตอเรือขุดเจาะใหม
เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการทางการคาตามปกติ โดยเรือขุดเจาะจะถูกสงมอบตามกําหนด พรอมสภาพที่เหมาะสมตอ
การใชงานเพื่อใหบริการขุดเจาะนอกชายฝง โดยมาตรฐานในการกอสรางเรือและเครื่องจักรที่กําหนดตามสัญญาตอเรือนั้น
เปนที่ยอมรับของสมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Societies) ทั้งนี้ ผูประเมินไดประเมินวา เรือขุดเจาะที่จะสงมอบใน
ไตรมาส 4 ของป พ.ศ. 2552 มีราคาตอลําประมาณ 135,000,000 – 145,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยสามสิบหา
ลานถึงหนึ่งรอยสี่สิบหาลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 

 
วิธีการประเมินราคาในครั้งนี้ R.S. Platou Offshore a.s ใชวิธีเปรียบเทียบราคาในตลาดปจจุบัน โดยผูซื้อและ

ผูขายมีความเต็มใจที่จะซื้อและขาย และตามความเห็นของผูประเมินตามสภาวะตลาดเทาที่เปนอยูในชวงเวลาที่เกิดรายการ 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาราคาประเมินตามเอกสารแนบทาย หมายเลข 2 
 

R.S. Platou Offshore a.s ไมไดมีการตรวจสอบขอจํากัดของเรือใหม และจะยึดถือขอมูลที่ไดรับจากเมอรเมด 
ดังนั้นการประเมินมูลคานี้จะไมรับรองถึงความถูกตองของขอมูลขางตนหรือขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับมา รายงานการประเมิน
มูลคาดังกลาวเปนหนังสือเพื่อแสดงความเห็นเทานั้น 
 
1.10 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
เนื่องจากธุรกิจหลักของเมอรเมดจะรวมถึงการใหบริการงานขุดเจาะตางๆ และงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา ใน

อุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง ดังนั้นการซื้อเรือขุดเจาะใหมในครั้งนี้ ถือเปนพันธะสัญญาอยางหนึ่งของ
เมอรเมดในการขยายขนาดกองเรือขุดเจาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการในงานขุดเจาะน้ํามัน และกาซธรรมชาติ
นอกชายฝง และเพื่อการลดตนทุนโดยรวม  

 
การมีเรือขุดเจาะใหมจะทําใหเมอรเมดมีความแข็งแกรงทางการตลาดที่ดีขึ้นจากการมีกองเรือขุดเจาะที่ทันสมัย 
         
ณ ปจจุบัน เมอรเมดเปนเจาของเรือขุดเจาะ จํานวน 2 ลํา และเปนเจาของเรือสําหรับใชในงานวิศวกรรมโยธา    ใต

น้ําอีก 4 ลํา และมีเรือที่เชามาเพิ่มเติมอีก 2 ลํา 
 
1.11 แหลงเงินทุนที่ใช 

 
มาจากเงินที่เมอรเมดไดมาจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) และเงินกูจากธนาคาร โดยสัดสวนของเงินที่ใช

ลงทุนจะตองไมเกินรอยละ 75 ตามสัดสวนการถือหุนของเอ็มเคอาร 1 
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1.12 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 
 

คณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) มีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขและขอตกลงที่เปนธรรม และสมเหตุสมผลตามสภาวะตลาดในปจจุบัน และเปนไปเพื่อประโยชนของ บริษัท       
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และเมอรเมดอยางสูงสุด เมอรเมดเชื่อวาชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการ
ซื้อเรือขุดเจาะใหม นอกจากนี้จะทําใหเมอรเมดมีความแข็งแกรงทางการตลาดโดยมีเรือขุดเจาะที่ทันสมัย 

 
1.13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
 
- ไมมี - 

 
เร่ือง สัญญาโอนสิทธิการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมระหวาง เอ็มเคอาร 1 เอ็มดีเอส และ เคเอ็นเอชแอล 

 
ในขอมูลที่เปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับสัญญาการสั่งตอ

เรือขุดเจาะใหมที่มีเงื่อนไขการใหสิทธิเอ็มเคอาร 1 ในการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมไดอีก 3 ลํา จากเคเอ็นเอชแอลนั้น ตอมาเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550  มีการลงนามในสัญญาโอนสิทธิการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมระหวางเอ็มเคอาร 1 เอ็มดีเอส และ   
เคเอ็นเอชแอล เกี่ยวกับการใชสิทธิสั่งตอเรือขุดเจาะใหม 

 
ในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์การสั่งตอเรือขุดเจาะนี้ เอ็มเคอาร 1 จะโอนสิทธิ ผลประโยชน ความรับผิดชอบและ

ภาระหนาที่ตางๆ ทั้งหมดใหแก เอ็มดีเอส และจะตองไดรับการยินยอมจาก เคเอ็นเอชแอล ดวย  

 
เหตุผลในการโอนสิทธิในสัญญาสั่งตอเรือขุดเจาะใหมใหแก เอ็มเดีเอส เนื่องจากเอ็มดีเอส เปนบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจโดยการถือหุน (holding company) สําหรับบริษัทในกลุมเมอรเมดที่มีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ และลงทุนในธุรกิจ
บริการงานขุดเจาะและงานที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะประเภทตางๆ ในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง  
เอ็มเคอาร 1 จะเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเปนเจาของเรือขุดเจาะลําแรกนี ้

  
ในการสั่งตอเรือขุดเจาะที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น จะใหบริษัทยอยตางๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหมของเอ็มดีเอสเปนเจาของ

เรือขุดเจาะ ซึ่งเอ็มดีเอส สามารถโอนสิทธิในการสั่งตอเรือขุดเจาะใหมไปใหบริษัทยอยตางๆ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหมได ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของเมอรเมด ในการจัดโครงสรางองคกรเกี่ยวกับการลงทุนในการซื้อสินทรัพยลักษณะนี้ และ     
เมอรเมดจะแจงใหทราบหากมีการใชสิทธิการสั่งตอเรือขุดเจาะใหม ซึ่ง TTA จะรายงานการใชสิทธิตามที่เมอรเมดประกาศ 
โดย TTA จะปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลบริษัทจดทะเบียนในภายหลัง 
 
ง.    การสั่งตอเรือบรรทุกสินคาเทกองใหมจํานวน 3 ลํา ของบริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 
 
 บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร  พีทีอี ลิมิเต็ด (“ทีเอสเอส”)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท โทรีเซนไทย              
เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ที่ถือหุนรอยละ 100 ไดลงนามในสัญญาสั่งตอเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax 
จํานวน 3 ลํา ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือของเรือทั้ง 3 ลํา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 123,796,344 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(หนึ่งรอยยี่สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยสี่สิบสี่ดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือ เทากับ 4,275,925,721.76 บาท 
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(สี่พันสองรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตอ 34.54 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
1.1    วันเดือนป ที่ทํารายการ 

 ทีเอสเอส และ Vietnam Shipbuiding Industry Group (“Vinashin”) ไดลงนามในสัญญาสั่งตอเรือบรรทุก
สินคาแหงเทกองใหมจํานวนรวม 3 ลํา โดยสัญญามีผลในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550  

1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ 

 ผูซื้อ:  บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด   
 ผูสรางเรือ: Vinashin 
 ความสัมพันธระหวางและผูซื้อกับผูสรางเรือ: ไมมี 
 
1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ 
 
 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาสั่งตอเรือใหมระหวาง Vinashin กับ ทีเอสเอส ทีเอสเอสไดมอบหมายให Vinashin ใน
ประเทศเวียดนาม เปนผูสรางเรือรวมทั้งสวนควบอุปกรณของเรือบรรทุกสินคาเทกอง 3 ลํา ที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยมี
ขนาดระวางบรรทุกตอลํา 53,000 เดทเวทตัน ประเภท double-hulled Handymax bulk carriers หลังจากทีเอสเอสไดรับ
มอบเรือแลวจะนําเรือปลอยใหเชาเหมาลําเพื่อเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทฯ  
 
 ทางบริษัทฯ คาดวาจะรับมอบเรือทั้ง 3 ลํา ดังกลาวในเดือนตุลาคม 2553  กุมภาพันธ 2554 และ มิถุนายน 2554 
ตามลําดับ ทีเอสเอส เปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว
จํานวน 27,500,000 ดอลลารสิงคโปร และจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเปน 53,600,000 ดอลลารสิงคโปร และจะเพิ่ม
ทุนอีกเมื่อจะมีการชําระเงินคามัดจําการตอเรือเปนงวด ๆ ตามเงื่อนไขในสัญญาตอเรือ 
 
1.4 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน/มูลคาของสินทรัพยที่ซื้อ 
 
 ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือของเรือทั้ง 3 ลํา รวมเปนเงินทั้งสิ้น 123,796,344 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่ง
รอยยี่สิบสามลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยสี่สิบสี่ดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือ เทากับ 4,275,925,721.76 บาท (สี่พัน
สองรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ตอ 34.54 บาท  
 
 เง่ือนไขการชําระเงินมีดังนี ้

ราคาที่กําหนดเพื่อการสงมอบเรือดังกลาว รวมการปรับปรุงรายละเอียดของเรือหลายประการใหดีกวาเรือตาม
มาตรฐาน ซึ่งจะทําใหเรือมีการใชงานไดนานขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินคา และความนาสนใจใหแกลูกคา
ของบริษัทฯ 

งวดชําระเงิน ราคาเรือรวมของเรือทั้ง 3 ลํา 
1 ชําระ 20% ทันทีที่มีการตกลงสัญญา 

2 – 4 ชําระงวดละ 20% ตามความคืบหนาของการกอสรางเรือ   
5 ชําระ 20%  ณ วันที่การรับมอบเรือ คาดวาจะอยูในเดือนตุลาคม 2553  กุมภาพันธ 2554 

และ มิถุนายน 2554 ตามลําดับ  
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ขนาดของรายการดังกลาวคิดเปนรอยละ 16.88 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เทากับ 25,327,855,829 บาท)  
 
1.5 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 
 

ตามหนังสือรับรองการประเมินมูลคาเรือลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดย Simpson Spence & Young Ltd ซึ่ง
เปนผูประเมินอิสระ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดประเมินราคาเรือที่สั่งตอใหมของบริษัทฯ 
โดยมีสมมติฐานวา การตอเรือใหมเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการทางการคาตามปกติ โดยเรือจะถูกสงมอบตามกําหนด 
พรอมสภาพที่เหมาะสมตอการใชงานเพื่อการขนสงทางทะเล โดยมาตรฐานในการกอสรางเรือและเครื่องจักรที่กําหนดตาม
สัญญาตอเรือนั้นเปนที่ยอมรับของสมาคมจัดช้ันเรือ (Classification Societies) ทั้งนี้ ผูประเมินไดประเมินวา เรือที่จะสง
มอบในป พ.ศ. 2553 มีราคาตอลําประมาณ 43,500,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (สี่สิบสามลานหาแสนดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) และเรือที่จะสงมอบในป พ.ศ. 2554 มีราคาตอลําประมาณ 42,500,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (สี่สิบสองลาน
หาแสนดอลลารสหรัฐอเมริกา) ดังนั้นเรือสามลําจะมีราคารวม 128,500,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยยี่สิบแปดลาน
หาแสนดอลลารสหรัฐอเมริกา)  
 
 วิธีการประเมินราคาในครั้งนี้ Simpson Spence & Young Ltd ใชวิธีเปรียบเทียบราคาในตลาดปจจุบัน โดยผูซื้อ
และผูขายมีความเต็มใจที่จะซื้อและขาย และตามความเห็นของผูประเมินตามสภาวะตลาดเทาที่เปนอยูในชวงเวลาที่เกิด
รายการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาราคาประเมินตามเอกสารแนบทาย หมายเลข 3 
 
 Simpson Spence & Young Ltd ไมไดมีการตรวจสอบขอจํากัดของเรือใหม และจะยึดถือขอมูลที่ไดรับจาก 
บริษัทฯ ดังนั้นการประเมินมูลคานี้จะไมรับรองถึงความถูกตองของขอมูลขางตนหรือขอมูลอื่นๆ ที่ไดรับจากบริษัทฯ 
รายงานการประเมินมูลคาดังกลาวเปนหนังสือเพื่อแสดงความเห็นเทานั้น 
        
1.6 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) จะรวมถึงการเปนเจาของเรือเดินทะเล
และการใหเชาเหมาลํา ซึ่งจะเปนเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขนาด Handymax ดังนั้นการซื้อเรือใหมนี้จะเปนสวนหนึ่ง
ของกลยุทธการซื้อเรือใหมและขยายกองเรือของบริษัทฯ โดยมุงเนนที่จะลดอายุเฉลี่ยและเพิ่มขนาดเฉลี่ยของกองเรือ เพื่อ
เสริมความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น 
         

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ เปนเจาของเรือทั้งสิ้น 45 ลํา ซึ่งประกอบดวยเรือบรรทุกสินคาทั่วไปและเรือบรรทุกสินคาแหง
เทกอง และกําลังรอรับมอบเรือใหมอีก 2 ลํา ตามที่ไดแจงตลาดหลักทรัพยไวแลว ในเดือนธันวาคม 2552 และในเดือน
กันยายน 2554 และถาหากรวมรายการการซื้อเรือในครั้งนี้แลว กองเรือของโทรีเซนจะมีเรือใหม 5 ลําที่จะรับมอบระหวางป 
2552 และ 2554 
 
1.7 แหลงเงินทุนที่ใช 
 
 เงินที่จะนํามาชําระคาซื้อเรือสวนใหญจะเปนเงินกูสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาจากธนาคารหลายธนาคาร รวมกัน 
และอีกสวนหนึ่งมาจากเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งมาจากเงินที่ไดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ   
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1.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลงที่เปนธรรม และสมเหตุสมผลตาม
สภาวะตลาดในปจจุบัน และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ อยางสูงสุด บริษัทฯ เช่ือวาชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่
เหมาะสมในการปรับปรุงกองเรือ โดยเรือใหมที่จะรับมอบนี้จะเขามาแทนที่เรือเกาๆ ที่อาจปลดระวางในอนาคต นอกจากนี้
จะทําใหบริษัทฯ มีความแข็งแกรงทางการตลาดโดยมีเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองที่ทันสมัย 

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ    
บริษัทฯ  

 
- ไมมี - 

 
จ. การลงทุนในบริษัทรวมใหมในประเทศมาเลเซีย 

 
1.1  วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 
 

1.1.1  บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค (สิงคโปร) จํากัด (“เอ็มดีเอส”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ เมอรเมด ไดลงนามใน
สัญญารวมทุนกับ บริษัท เคนชานา ปโตรเลียม เวนเจอรส เอสดีเอ็น บีเอชดี (“เคพีวี”) เมื่อวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2550 

1.1.2 วัน เดือน ปที่รายงานตลาดหลักทรัพย 
 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 

 
1.2 ช่ือบริษัทรวมที่จะจัดตั้งใหม 
 

บริษัท เคนชานา เมอรเมด ดริลล่ิงค เอสดีเอ็น บีเอชดี (“เคเอ็มดี”) 
 
1.3 ประเทศที่จดทะเบียนธุรกิจ 

 
 มาเลเซีย 
 
1.4 ประเภทธุรกิจ 

 
เคเอ็มดี จะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการขุดเจาะนอกชายฝง และใหบริการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานขุดเจาะ

ตางๆ ในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติในประเทศมาเลเซีย โดยจัดหาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานขุดเจาะชนิด
ตางๆ ไวเพื่อใหบริการ เชน เรือขุดเจาะแบบ tender เรือขุดเจาะแบบ jack-up เรือขุดเจาะแบบ submersible  เรือขุดเจาะ
แบบ semi-submersible  เรือขุดเจาะแบบ drilling ship     แทนขุดเจาะ  ตลอดจนเครื่องมือและเครื่องจักรตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานขุดเจาะทุกประเภท  
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1.5 ทุนจดทะเบียน และทุนชําระแลว 
 

เคเอ็มดี จะจัดตั้ง ประมาณเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 ดวยทุนจดทะเบียนในขั้นตน คือ 100,000 (หนึ่งแสน) ริงกิต  
แบงเปนหุนสามัญ 100,000 (หนึ่งแสน) หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) ริงกิต     
 
1.6 ผูถือหุนรายใหญ 
 
 ผูถือหุนของเคเอ็มดี ประกอบดวย เคพีวี ถือหุนรอยละ 60 และ เอ็มดีเอส ถือหุนรอยละ 40 
 
1.7   แหลงเงินทุนที่ใช 
 
 จากเงินทุนหมุนเวียนของเมอรเมด  
 
1.8  วัตถุประสงคในการลงทุน 

 
เพื่อใหบริการขุดเจาะนอกชายฝงและงานขุดเจาะประเภทตางๆ ในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติใน

ประเทศมาเลเซีย 

 
1.9 ขอมูลเกี่ยวกับ เอ็มดีเอส และ เคพีวี 

 
เอ็มดีเอส  เปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ดวย     

ทุนจดทะเบียนในขั้นตน คือ  1 (หนึ่ง)  เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา แบงเปนหุนสามัญ 1 (หนึ่ง) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
(หนึ่ง) เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา มีผูถือหุนหนึ่งราย คือ เมอรเมด เอ็มดีเอส เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน 
(holding company) สําหรับบริษัทในกลุมเมอรเมดที่มีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ และลงทุนในธุรกิจบริการงานขุดเจาะและ
งานที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะประเภทตางๆ 

 
เคพีวี เปนบริษัทที่จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2550 ดวยทุนจด

ทะเบียนในขั้นตน คือ 1,000,000 (หนึ่งลาน) ริงกิต  แบงเปนหุนสามัญ 1,000,000 (หนึ่งลาน) หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
(หนึ่ง) ริงกิต และมีทุนชําระแลว 2 (สอง) ริงกิต แบงเปนหุนสามัญ 2 (สอง) หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 (หนึ่ง) ริงกิต เคพีวี 

เปนบริษัทยอยของ เคเอ็นพีอี ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน เคพีวี และประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน (investment holding) 

ในบริษัทตางๆ การบริหารจัดการ และการใหบริการตางๆ  ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ   
 

เคเอ็นพีอี โดยการดําเนินงานผานบริษัทยอยคือ บริษัท เคนชานา เอชแอล เอสดีเอ็น บีเอชดี เปนหนึ่งในจํานวน 7 
บริษัทรายใหญในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติที่ไดรับใบอนุญาตใหดําเนินธุรกิจสรางแทนขุดเจาะนอกชายฝงจาก 
บริษัทน้ํามันแหงชาติมาเลเซีย (“ปโตรนัส”) กลุมบริษัทเคเอ็นพีอีนับเปนกลุมบริษัทที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วทางดาน
วิศวกรรมโครงสรางแบบบูรณาการและการสรางแทนขุดเจาะ ใหแกบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานน้ํามันและกาซธรรมชาติใน
ประเทศมาเลเซีย  
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การที่ เคเอ็นพีอี มีเกียรติประวัติแหงความสําเร็จทางธุรกิจ มาตลอดระยะเวลา 25 (ยี่สิบหา) ป และมีโครงการที่
รับผิดชอบอยูหลายรอยโครงการนั้น ทําให เคเอ็นพีวี เปนที่รูจักดีทั้งในและนอกประเทศ  ในเรื่องความสามารถในการวาง
ระบบงานทางดานวิศวกรรมและโครงสรางที่ซับซอนในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติได 

 
นอกจากนี้ เคเอ็นพีอี ยังมีศูนยอํานวยความสะดวกและผูเช่ียวชาญทางเทคนิคในบริษัท ไวเพื่อใหบริการงาน

ทางดานวิศวกรรมและการออกแบบอยางครบวงจร สําหรับงานสรางเครื่องมือที่ใชในการผลิตทุกประเภท เครื่องมือวัด 
ระบบการทํางานของรางเลื่อน และโครงสรางอื่นๆ เคเอ็นพีอ ี เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
มาเลเซีย หรือที่เคยเรียกวาตลาดหลักทรัพยแหงกัวลาลัมเปอร 

 
1.10 ความสัมพันธ 
 

เคเอ็นพีอี และบริษัทยอยของเคเอ็นพีอี ไมไดมีความสัมพันธใดๆ กับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ  

 
1.11 ขนาดของรายการ 
 

มูลคาการลงทุนที่ เอ็มดีเอส ลงทุนในบริษัท เคเอ็มดี คิดเปนเงินจํานวน 40,000 (สี่หมื่น) ริงกิต หรือประมาณ 
404,000 (สี่แสนสี่พัน) บาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต ตอ 10.1 บาท รายการดังกลาวคิดเปน รอยละ 0.001 ของ
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2550    (สินทรัพยรวมของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  เทากับ 25,327,855,829 บาท) 
 
2. กรณีท่ีมีความเห็นของผูเชี่ยวชาญอิสระ (เชน ผูประเมินราคาสินทรัพย) ใหระบ ุ

 
2.1 ความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระเกี่ยวกับรายการลงทุนในบริษัทรวมใหม WCI ของบริษัท เมอรเมด ออฟชอร 

เซอรวิสเซส จํากัด 
 

- ไมมี  - 
 
2.2 ความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระ เกี่ยวกับการสั่งตอเรือสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ําใหมของบริษัท เมอรเมด ออฟชอร 

เซอรวิสเซส จํากัด 
 
- ตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งไดระบุเนื้อหาตามที่ไดกลาวมาแลวในขอ ก.2. 1.6 

 
2.3 ความเห็นจากผูเช่ียวชาญอิสระเกี่ยวกับรายงานการลงทุนในบริษัทขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเลใน

ประเทศอินโดนีเซีย 
 
- ไมมี  - 
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2.4 ความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระเกี่ยวกับรายการการลงนามสั่งซื้อเรือขุดเจาะใหม และการจัดตั้งบริษัทยอยใหมของ
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 
 
- ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งไดระบุเนื้อหาตามที่ไดกลาวมาแลวในขอ ค. 1.9 

 
2.5 ความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระเกี่ยวกับการสั่งตอเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองใหมของ บริษัท โทรีเซน ชิปปง 

สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด 
 
- ตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดระบุเนื้อหาตามที่ไดกลาวมาแลวในขอ ง. 1.5 

 
2.6 ความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระเกี่ยวกับรายการลงทุนในบริษัทรวมใหมของ บริษัท เมอรเมด ดริลล่ิงค สิงคโปร 

จํากัด 
 
- ไมมี  - 

 
3. ประมาณทางการเงินในปปจจุบัน (ถามี) โดยระบุถึงสมมติฐานทางการคา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทาน

ตัวเลข โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระวาประมาณการผลการดําเนินงาน
ไดจัดทําขึ้นโดยความระมัดระวัง 

 - ไมมี  - 
 
4. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

 - ไมมี  - 
 
5. ผลประโยชนหรือรายการที่เก่ียวของกันระหวางบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนทั้งทางตรง

หรือทางออมต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน 

 - ไมมี  - 

 
 TTA ขอรับรองวาการเขาทํารายการการไดมาซึ่งสินทรัพยและการลงทุนตางๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมานี้ TTA 
ไดพิจารณาดวยความสมเหตุสมผล โดยอยูบนพื้นฐานของผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และ TTA ขอรับรองวา
ขอความในสารสนเทศฉบับนี้เปนจริงทุกประการ  

  
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท  โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
   ______________________________             _________________________ 
          (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)             (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)   

  ประธานกรรมการ                                    กรรมการผูจัดการ 
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“Jaya Hull  894B TBN” 
DP2 ROV Support Vessel 

Built Jaya Shipyard, Batam Indonesia, Delivers Q3 2009 
Dims: 62.85 x 14.95 x 6.10 M 

Classed, ABS +A1 circle E, +AMS +DPS2 
2 x 2575 BHP Main Engines, Total 5150 BHP 

2 x 800 BHP Bow Thruster, 1 x 800 BHP Stern Thruster 
Deadweight  approximately 1400 Tonnes 

Dynamically Positioned to IMO Class 2 with a full array of Position Measuring 
Equipment suited for Subsea / ROV Survey 

 
Dear Sir 
 
Thank you for your instruction to value the above vessel. 
 
After careful consideration, we are of the opinion that the market value for the above 
vessel basis delivery Q3 2009, on the basis of a prompt ‘as is, where is’ sale in 
Singapore, between a willing Buyer and a willing Seller is; 
 

Between US$ 27,000,000 to US$ 29,000,000 
(Twenty Seven to Twenty Nine Million United States Dollars) 

 
The above assumes the vessel will be built in accordance with good shipyard and 
commercial practice, per the shipbuilding contract and in full compliance to 
Classification Society and Flag Rules and Regulations. 
 
It is understood that prior to delivery the vessel will be fitted with an array of  
specialised lifting equipment as a part of the vessel build.  These items are not 
included in the above valuation but will add considerable value to the vessel in 
excess of the intrinsic value of the basic equipment procured. 
 
 

Patshaporn
Note
Accepted set by Patshaporn

Patshaporn
Note
MigrationConfirmed set by Patshaporn



This valuation relates solely to the place and date referred to and we emphasise that 
this is a statement of our opinion only and is not a representation of fact or of 
correctness of the particulars or information available to us upon which our 
information is based. 
 
 
All particulars detailed are from the information given to us and such other 
information as we have been able to obtain from relevant works of reference in our 
possession, but we can accept no responsibility for accuracy. 
 
Yours truly, 
 

 
Captain Mike Meade MNI 
Managing Director  
       










	Text1: เอกสารแนบ 1
	Text2: เอกสารแนบ 2
	Text3: เอกสารแนบ 3


