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วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
เรื่อง   รายงานการซื้อสินทรัพยและการลงทุนของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
เรียน ทานผูถือหุน 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัท เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด 
(“เฮอรเมลิน”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ไดเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท ยูนิค    ไมนิ่ง 
เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดย UMS (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) ในวันที่ 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่ผานมา ไดดําเนินการซื้อหุนจากผูถือหุนรายใหญสองรายคือ นาย
ไพบูลย เฉลิมทรัพยากร และนายชัยวัฒน เครือชะเอม ในจํานวน 52,858,520 หุน และ 20,790,646 หุนตามลําดับ คิดเปนจํานวน
รวมทั้งสิ้นรอยละ 48.46 ของทุนชําระแลวของ UMS ในราคา 23 บาทตอหุน และซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ UMS จากนาย
ชัยวัฒน เครือชะเอม จํานวน 3,222,100 หนวย คิดเปนรอยละ 5.55 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือของ UMS ในราคา 
14.6579 บาทตอหนวย    
 
 การซื้อหุนจากผูถือหุนรายใหญทั้งสองดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ยนผูถือหุนรายใหญใน UMS เปนเฮอรเมลิน และทํา
ใหสัดสวนการถือหุนของเฮอรเมลิน ใน UMS เกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของ UMS ซึ่งทําให   
เฮอรเมลินตองทําคําเสนอซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯจากผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ ทั้งนี้ จํานวนรวม
ของหุนที่เฮอรเมลินจะซื้อจากผูถือหุนที่เหลือจะไมเกิน 78,315,819 หุน และเฮอรเมลินจะซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จากผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือไมเกิน 54,860,614 หนวย 

 
 ยอดเงินลงทุนสูงสุด ซึ่งรวมการซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จากผูถือหุนใหญของ UMS ทั้งสองรายดังกลาว 
และการซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯจากการทําคําเสนอซื้อ จะเปนเงิน 4,346,565,268.54 บาท 
 
 ดวยการตกลงเขาทํารายการดังกลาวขางตน เมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 10.73 ของมูลคา
สินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  หรือเมื่อใช
เกณฑกําไรสุทธิโดยเทียบจากกําไรสุทธิรวมของ UMS กับบริษัทฯ มีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 14.9 ของกําไรสุทธิของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  ซึ่งเมื่อรวมกับรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและการลงทุนตางๆ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยแลว
จะมีขนาดของรายการรวมรอยละ 19.8 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 การเขาทํารายการซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใน UMS ในครั้งนี้เมื่อรวมกับ
รายการในรอบ 6 เดือนที่ผานมา จึงเขาขายรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ จะตองจัดทํารายงาน
และเปดเผยรายงานตอตลาดหลักทรัพยทันทีและจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 21 วันนับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาด
หลักทรัพย 
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 บริษัทฯ จึงขอนําสงสารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพยและการลงทุนดังกลาวตอผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุนรับทราบตาม
รายละเอียดแนบทายนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท  โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 

 

  

 
  (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)    (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต) 

 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ 

 
 
 

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือน 
 

ลําดับที่ วันที่เกิดรายการ รายการ 
มูลคาการลงทุน 

 

ขนาดของรายการรอยละ
ของมูลคาสินทรัพยรวม
ของ TTA และบริษัทยอย 

รายละเอียด
เนื้อหา 

ก. 15 ตุลาคม 2552 

การเขาซื้อหุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนในบริษัท 
ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 

4,346,565,268.54 10.73 หนา 3 

ข. 14 สิงหาคม 2552 
การเขารวมลงทุนในธุรกิจ
เหมืองถานหินในประเทศ
ฟลิปปนส 

169,650,000 0.42 หนา 8 

ค. 23 กรกฎาคม 2552 การเขาซื้อธุรกิจปุยในเวียดนาม 374,409,750 0.93 หนา 11 

ง. 8 มิถุนายน 2552 

การสั่งตอเรือสนับสนุนงาน
ประดาน้ําใหมของบริษัท   
เมอรเมด มาริไทม จํากัด 
(มหาชน) 

3,115,840,000 7.71 หนา 13 

  รวม  8,006,465,018.54 19.8  

 



 
- 3 - 

 
 

 
 
 

สารสนเทศการไดมาซึ่งสินทรัพยและการลงทุน 
    บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
สารสนเทศตามบัญชี (2) ตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
 
1. รายการสารสนเทศตามบัญชี (1) ตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
 
ก. การเขาซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานใหทราบวา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2552 บริษัท เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ TTA ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ไดเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน
ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดย UMS (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ”) โดยมีรายละเอียดของการทํารายการสรุปไดดังตอไปนี้ 
 

เฮอรเมลินจะเขาซื้อหุนของ UMS จากผูถือหุนรายใหญสองรายคือ นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร และนายชัยวัฒน เครือ
ชะเอม ในจํานวน 52,858,520 หุน และ 20,790,646 หุนตามลําดับ คิดเปนจํานวนรวมทั้งสิ้นรอยละ 48.46 ของทุนชําระแลวของ 
UMS ในราคา 23 บาทตอหุน และจะซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ UMS จากนายชัยวัฒน เครือชะเอม จํานวน 3,222,100 
หนวย หรือรอยละ 5.55 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือของ UMS ในราคา 14.6579 บาทตอหนวย (รวมเรียกวา 
“รายการ”)  

 
หากการทํารายการสําเร็จลง  การเขาซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ UMS ดังกลาว จะทําให เฮอรเมลิน ตองทํา

คําเสนอซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดจากผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือ   
 
เฮอรเมลิน คาดวาจะเขาทํารายการภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 หลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของเฮอรเมลินได

อนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว และเงื่อนไขตางๆ ที่ตองปฏิบัติในสัญญาซื้อขายหุน ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ระหวาง
เฮอรเมลินกับผูถือหุนรายใหญทั้งสองรายของ UMS ไดเสร็จสิ้นลงแลว 

 
 การซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯของ UMS ดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่ตองเปดเผยขอมูลตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน”) 
 
1.1  วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 
 

บริษัท เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด คาดวาจะมีการดําเนินการซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ UMS จากผูถือหุนใหญ
ทั้งสองรายของ UMS ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ภายหลังจากที่ ที่ประชุมผูถือหุนของเฮอรเมลิน อนุมัติใหเขาทํา
รายการดังกลาว และเงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุนระหวางเฮอรเมลินกับผูถือหุนรายใหญทั้งสองราย   ซึ่ง
ลงนามวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดสําเร็จลงแลว 
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1.2      คูกรณีที่เกี่ยวของ 
                                                    
 ผูซื้อ  บริษัท เฮอรเมลิน ชิปปง จํากัด (“เฮอรเมลิน”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ TTA ถือหุนอยูรอยละ 99.99                                     

 ผูขาย  1)  นายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ UMS 

  2)  นายชัยวัฒน เครือชะเอม ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ UMS 

      ความสัมพันธระหวาง เฮอรเมลิน และ TTA กับผูขาย – ไมมี – 
 
1.3  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
                                                   
1.3.1 เฮอรเมลิน จะซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จากผูถือหุนดังกลาวขางตนดังนี้ 
 
                               รายช่ือผูถือหุน                        จํานวนหุน                              รอยละของทุนชําระแลวของ UMS 

       ก)  นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร              52,858,520   34.78 

       ข)  นายชัยวัฒน เครือชะเอม  20,790,646   13.68 

                     รวม         73,649,166   48.46 
 
 รายช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนหนวย  รอยละของใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  
                                                                                                                                          ของ  UMS 

       ค)  นายชัยวัฒน เครือชะเอม    3,222,100      5.55  
 
1.3.2 ราคาที่ซื้อขาย 
 
 ราคาหุนที่ เฮอรเมลิน จะจายเพื่อการซื้อหุนจํานวน 73,649,166 หุน คือหุนละ 23 บาท และราคาใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ 

เฮอรเมลินจะจายเพื่อการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯจํานวน 3,222,100 หนวย คือ 14.6579 บาทตอหนึ่งหนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ    

 
 การซื้อหุนจากผูถือหุนรายใหญทั้งสองดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ยนผูถือหุนรายใหญใน UMS เปน เฮอรเมลิน และทํา

ใหสัดสวนการถือหุนของเฮอรเมลินใน UMS เกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายของ UMS ซึ่งทําใหเฮอร
เมลินตองทําคําเสนอซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯจากผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือ ทั้งนี้จํานวนรวม
ของหุนที่ เฮอรเมลินจะซื้อจากผูถือหุนที่เหลือจะไมเกิน 78,315,819 หุน และเฮอรเมลินจะซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จาก
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือไมเกิน 54,860,614 หนวย 

 
1.3.3 ขนาดของรายการ 
 
 ขนาดของรายการการเขาซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใน UMS คํานวณโดยใชจํานวนเงินสูงสุดที่ เฮอรเมลิน 

จะตองจายจากการเขาซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จากผูถือหุนรายใหญและจากผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ที่เหลือของ UMS ทั้งหมด เมื่อคํานวณตามเกณฑกําไรสุทธิโดยเทียบจากกําไรสุทธิรวมของ UMS กับ TTA    
คิดเปนรอยละ 14.9 ของกําไรสุทธิของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2552  เมื่อรวมรายการดังกลาวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นๆ ในชวงหกเดือนที่ผานมาของบริษัท    
โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยแลว คิดเปนรอยละ 19.8 ดังนั้น การเขาทํารายการในครั้งนี้เขา
ขายเปนรายการประเภทที่ 2 ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 
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1.4 รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา 
 
ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ 

 
 UMS จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2537 เพื่อทําธุรกิจเกี่ยวกับการคาถานหิน (coal trading business) โดยนําเขาถานหินเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในหลายๆ อุตสาหกรรมที่อยูในประเทศไทย และจัดสงใหแกลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ ที่เปน
ขนาดกลางและขนาดยอม UMS เปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment -  
MAI)  ต้ังแตป พ.ศ. 2547  
 
 UMS มีสํานักงานใหญต้ังอยูที่ ช้ัน 24 อาคารพีเอสทาวเวอร ถ. สุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
10110 UMS มีบริษัทยอยจํานวน 4 แหง ประกอบดวย บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร 
จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด และบริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งจัดตั้งเพื่อบริหารธุรกิจที่สนับสนุน
ธุรกิจหลักของ UMS เชน การผลิตถานหินอัดกอน การขนสงทางทะเล การขนสงทางบก และทาเทียบเรือ 
 
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 
 ณ ปจจุบัน UMS มีทุนจดทะเบียน 105,000,000  บาท แบงเปนหุนจํานวน 210,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 
บาท และมีทุนชําระแลว 75,982,492.50 บาท แบงเปนหุนสามัญ 151,964,985 หุน นอกจากนี้ UMS ยังมีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่
ออกและจําหนายแลวจํานวน 70,000,000 หนวย ซึ่งเสนอขายใหแกผูถือเฉพาะเจาะจงและโอนสิทธิได ซึ่งมีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ไดใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญไปแลวจํานวน 11,917,286 หนวย จึงทําใหจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือมี
จํานวน 58,082,714 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือมีอัตราการใชสิทธิแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอหุนสามัญ 
1.007 หุน ราคาใชสิทธิแปลงสภาพหุนละ 8.444 บาท UMS ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ชุดนี้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
มีอายุ 3 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
 
รายช่ือคณะกรรมการของ UMS กอนการเขาซื้อหุนของ UMS โดยเฮอรเมลิน  
 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานคณะกรรมการ 
2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการผูจัดการ 

3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร  กรรมการ 

4. นายพงษระพี เครือชะเอม กรรมการ 

5. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

7. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานนท กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ UMS (งบการเงินรวม) 

หนวย: ลานบาท 

รายการ 6 เดือน 2552 2551 2550 2549 
รายไดรวม 1,393.98 3,447.53 2,479.94 1,379.43 
คาใชจายรวม 1,141.17 2,864.05 2,002.74 1,143.99 
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รายการ 6 เดือน 2552 2551 2550 2549 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงิน
และภาษีเงินได 

252.81 583.48 477.20 235.44 

คาใชจายทางการเงิน 31.83 44.51 21.84 16.99 
กําไรกอนภาษีเงินได 220.98 538.97 455.36 218.45 
กําไรสุทธิ 191.50 402.94 360.95 173.70 
สินทรัพยรวม 2,669.32 2,553.45 1,459.82 858.15 
หนี้สินรวม 1,666.70 1,728.40 761.34 418.97 
ทุนชําระแลว 75.95 75.42 70.00 70.00 
สวนของผูถือหุน 1,002.62 825.06 698.48 439.18 
 
      เฮอรเมลินเปนบริษัทยอยของ TTA ที่ถือหุนอยูรอยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 100 ลานบาท              
เดิมเฮอรเมลิน ประกอบธุรกิจขนสงสินคาทางทะเล และไมไดมีการดําเนินธุรกิจใดๆ หลังจากที่ไดขายเรือ เอ็ม.วี. เฮอรเมลิน   
ไปในป พ.ศ. 2548  ปจจุบัน บริษัทนี้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน 
 
1.5  มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 
 
 ยอดเงินรวมที่เฮอรเมลินจะจายสําหรับการซื้อหุนจากผูถือหุนรายใหญทั้งสองรายของ UMS ซึ่งรวมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ของนายชัยวัฒน เครือชะเอม คิดเปนเงินรวม 1,741,160,037.59 บาท และยอดเงินรวมที่จะชําระใหผูถือหุนและผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือ อันเกิดจากการทําคําเสนอซื้อจะคิดเปนเงินไมเกิน 2,605,405,230.95 บาท ยอดเงินลงทุน
สูงสุด ซึ่งรวมการซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จากผูถือหุนใหญของ UMS ทั้งสองรายดังกลาว และการซื้อหุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯจากการทําคําเสนอซื้อ จะเปนเงิน 4,346,565,268.54 บาท บริษัทจะจายชําระคาหุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ทั้งหมดเปนเงินสด 

 
1.6  มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา 
 
    ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มูลคาหุนตามบัญชีของ UMS คือ 6.60 บาทตอหุน และ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ราคาตลาด ณ วันปดทําการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) คือ 19.90 บาท ตอหุน  
 
1.7 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 
 
 มูลคารวมของสิ่งตอบแทนไดมาจากการเจรจาระหวาง เฮอรเมลิน และผูถือหุนรายใหญทั้งสองรายของ UMS โดย

พิจารณาจากวิธีการในการประเมินมูลคาซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป (generally accepted valuation approaches)      
อันประกอบไปดวยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี (book value approach) วิธีมูลคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (volume weighted 

average price approach) วิธีเปรียบเทียบตลาด (market comparable approach) และวิธีสวนลดกระแสเงินสด 
(discounted cash flow approach)  
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1.8  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทํารายการ 

 
 เฮอรเมลินเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของกลุมธุรกิจโลจิสติกสที่มีความชํานาญเฉพาะดาน (niche logistics sector) โดย

เช่ือวาการเขาซื้อหุนใน UMS ซึ่งจัดเปนผูประกอบการโลจิสติกสที่มีความชํานาญเปนพิเศษในดานการคาถานหิน จะ
ชวยเสริมสรางประโยชนรวมกันใหกับทั้งธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และธุรกิจนายหนาเชาเหมาเรือ รวมไปถึง
ธุรกิจเหมืองถานหิน ที่กลุมบริษัท TTA ไดเริ่มเขาไปลงทุน เมื่อเร็วๆ นี้ 

 
1.9 ระบุแหลงเงินทุนที่ใช 
 
 เงินสดคงเหลือ เงินทุนหมุนเวียน และเงินกูจากธนาคารพาณิชย 
 
1.10  ระบุเงื่อนไขของการทํารายการ 

 
1.10.1 TTA จะจัดสงหนังสือเวียนแจงผูถือหุน โดยมีสารสนเทศอยางนอยตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการ

ทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ใหแกผูถือหุนแลวภายใน 21 วันนับแตวันที่เปดเผยรายการตอ 
ตลาดหลักทรัพยฯ 

1.10.2 ที่ประชุมผูถือหุนของ เฮอรเมลิน อนุมัติใหดําเนินการซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จากผูถือหุนรายใหญ    ทั้ง
สองรายของ UMS  

1.10.3 เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุนระหวาง เฮอรเมลิน กับผูถือหุนรายใหญทั้งสองรายดังกลาวของ UMS ที่ ลง
นามในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดสําเร็จลงแลว   

 
1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท TTA เกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ 
 

คณะกรรมการของ TTA พิจารณาแลวมีความเห็นวา การซื้อหุนของ UMS โดย เฮอรเมลิน เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
กลยุทธระยะกลางในการดําเนินธุรกิจของ TTA และเปนการเปดโอกาสในการขยายธุรกิจสูกลุมธุรกิจโลจิสติกสที่มี
ความชํานาญเฉพาะดาน (niche logistics sector) การเขาซื้อหุนใน UMS ซึ่งจัดเปนผูประกอบการโลจิสติกสที่มีความ
ชํานาญเปนพิเศษในดานการคาถานหิน จะชวยเสริมสรางประโยชนรวมกันใหกับทั้งธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง  
และธุรกิจนายหนาเชาเหมาเรือ รวมไปถึงธุรกิจเหมืองถานหิน ที่ไดเริ่มเขาไปลงทุน เมื่อเร็วๆ นี้ 

  
1.12  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

 
     – ไมมี – 

 
1.13 การทําคําเสนอซื้อหุน (tender offer) 
 
 ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อบริษัทใดมีการเขาซื้อหุนในบริษัทจด

ทะเบียนตั้งแตรอยละ 25 ของหุนทั้งหมดในบริษัทจดทะเบียนนั้น จะตองจัดทําคําเสนอซื้อหุน (tender offer) ตอผูถือหุน
และหลักทรัพยแปลงสภาพที่เหลือ ในการนี้ เฮอรเมลิน จะทําคําเสนอซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ  UMS  จาก  
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 ผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือ ซึ่งคาดวาจะเริ่มทําคําเสนอซื้อไดภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และ
การทําคําเสนอซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตอผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือคาดวาจะแลวเสร็จใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552  ซึ่ง TTA จะรายงานผลของการทําคําเสนอซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ UMS ตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 

 
1.14  ขอมูล ณ วันที่ออกหนังสือเวียน  

 
ณ วันที่ของหนังสือเวียนฉบับนี้ เฮอรเมลินไดเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด (“อะธีน”) โดยที่ประชุมผูถือ
หุนของอะธีนไดอนุมัติใหเขาทํารายการดังกลาว รวมทั้งเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุนระหวาง เฮอรเมลิน กับผู
ถือหุนรายใหญทั้งสองรายของ UMS ที่ ลงนามในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดสําเร็จลงแลว  ซึ่งอะธีนไดทําการซื้อ
หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จากผูถือหุนใหญทั้งสองรายของ UMS เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่ผานมา และคาด
วาจะยื่นคําเสนออยางเปนทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ของ 
UMS จากผูถือหุนและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือของ UMS    

 
ข.   การเขารวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินในประเทศฟลิปปนส 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานการเขาซื้อหุนรอยละ 21.18 ของ 
Merton Group (Cyprus) Limited (“Merton Group”) ซึ่งเปนผูถือหุนตางชาติรายเดียวใน SKI Energy Resources Inc. (“SERI”) 
ซึ่งเปนกิจการรวมคาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฟลิปปนสระหวาง Merton Group และ SKI Construction Group Inc. การเขาลงทุน
ในครั้งนี้ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการเขาถือหุนในกิจการผลิตถานหิน และการขยายศักยภาพของบริษัทฯ ในดาน
การขนสงและโลจิสติกสถานหนิ โดยทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการกระจายสวนงานธุรกิจ (business 
diversification) ของบริษัทฯ  รายละเอียดของการลงทุนมีดังตอไปนี้ คือ 

  
1.1 วันที่เกิดรายการ 

 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ 
  

 ผูซื้อ Soleado Holdings Pte. Ltd. 
 ผูขาย Merton Group (Cyprus) Limited 
 ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย ไมมี 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

Merton Group จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2550 โดยมีจุดประสงคเพื่อการลงทุนทําธุรกิจที่ตอบรับกับความตองการทางดาน
พลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว เชน จีน และอินเดีย ทุนจด
ทะเบียนของ Merton Group คือ 25,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย หุนสามัญกลุมเอจํานวน 20,000 หุน มูลคา
หุนที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐอเมริกา และหุนสามัญกลุมบีจํานวน 5,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ทุนชําระแลวของ Merton Group กอนการซื้อหุนโดย Soleado เทากับ 12,400 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
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 แบงเปนหุนสามัญกลุมเอจํานวน 9,595 หุน และหุนสามัญกลุมบีจํานวน 2,805 หุน โดย Soleado ตกลงที่จะเขาซื้อหุน
สามัญที่ออกใหมกลุมเอของ Merton Group จํานวน 3,333 หุน หลังการซื้อหุนโดย Soleado ทุนชําระแลวของ Merton 
Group จะเทากับ 15,733 ดอลลารสหรัฐอเมริกา แบงเปนหุนสามัญกลุมเอจํานวน 12,928 หุน และหุนสามัญกลุมบี
จํานวน 2,805 หุน 
 
Merton Group ไดเริ่มการทําธุรกิจเหมืองถานหินโดยการเขาซื้อหุนในเหมือง Naga ที่อยูใน Cebu ประเทศฟลิปปนส
กอน และตอมาไดเขารวมทุนกับ SKI Construction Group ในเหมือง Danao (ซึ่งอยูใน Cebu เชนกัน) SKI กอต้ังขึ้นในป 
พ.ศ. 2519 และเปนหนึ่งในหาผูรับเหมาทั่วไปช้ันแนวหนาในประเทศฟลิปปนส โดยไดสรางแหลงชุมชนหลายๆ แหง 
และโครงการตางๆ ของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่อยูอาศัยตางๆ ตอมาในป พ.ศ. 2548 SKI ไดเล็งเห็นโอกาสในการ
พัฒนาถานหินในประเทศฟลิปปนส จงึไดเริ่มเขารับสัมปทานถานหินซึ่งนําไปสูการเขาซื้อเหมืองแรที่เมือง Danao และ
ในที่สุดไดรวมมือกับ Merton Group ในป พ.ศ. 2551 ทั้งสองบริษัทไดตกลงที่จะลงทุนจัดตั้งกิจการรวมคาใหมขึ้นมา คือ 
SERI เพื่อพัฒนาธุรกิจเหมืองถานหินทั้งสองเหมืองรวมกัน  
 
SERI มีพ้ืนที่เหมืองทั้งหมด 13,000 เฮกตาร ภายใตสัญญา Coal Operating Contracts หรือ COCs ที่ใหโดยกระทรวง
พลังงานของประเทศฟลิปปนส SERI วางแผนที่จะเริ่มพัฒนาเหมืองแรที่เมือง Danao และ Merton Group ไดมองหาการ
ลงทุนเพิ่มเพื่อจะหาเงินทุนมาสนับสนุนงานเหมืองถานหินแหงแรกนี้ 
 

Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) เปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 100 โดย TTA จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปรใน 
พ.ศ. 2552 โดยเปนบริษัทที่มีไวเพื่อการลงทุนในโครงการตางๆ รวมทั้งสินทรัพย หรือลงทุนในบริษัทตางๆ ใน
ตางประเทศ ปจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 122 ลานดอลลารสิงคโปร และผูถือหุนของ Soleado ไดอนุมัติให
เพิ่มทุนของ Soleado เปน 130 ลานดอลลารสิงคโปรเพื่อนําเงินมาซื้อหุนของ Merton โดย TTA ไดชําระเงินเพื่อซื้อหุน
เพิ่มทุนทั้งหมดของ Soleado เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ใน Soleado 

 

1.4 มูลคารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน 

ราคาซื้อหุนจํานวน 3,333 หุนใน Merton คิดเปนเงินรวม 5,000,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หาลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) หรือเทากับ 169,650,000 บาท (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานหกแสนหาหมื่นบาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 
ดอลลารสหรัฐอเมริกาเทากับ 33.93 บาท และชําระเงินเต็มจํานวนใหกับผูขายในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552  

1.5  เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

ผูซื้อไดทําการตรวจสอบวิเคราะหสถานะ (due diligence) ของ Merton Group และ SKI Construction ในสวนของ
หุนสวนที่เปนชาวฟลิปปนส เนื่องจากโครงการยังอยูในขั้นตอนสํารวจ การประเมินมูลคาจึงใชวิธีการหลายวิธี รวมไป
ถึงการเปรียบเทียบกับธุรกรรมอื่นๆ ที่พอเทียบเคียงได (เชน การขายสินทรัพยในธุรกิจถานหินอื่นๆ) และการใชวิธีมูลคา
ปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (discounted cashflow) (โดยอิงจากประมาณการในการพัฒนาเหมืองถานหินทั้งสองแหง
ในขั้นตน) ไดถูกนํามาใชเพื่อพิจารณามูลคาของ Merton Group ตามสัดสวนที่ Merton Group ครอบครองหุนใน SERI 
การตรวจสอบวิเคราะหสถานะนี้รวมไปถึงมูลคาในการทําการสํารวจและพัฒนาพื้นที่เหมืองซึ่ง Merton Group ไดลงทุน
ไปตั้งแตเริ่มกอต้ังบริษัท ทั้งนี้สวนของผูถือหุนรวม (total shareholders’ equity) ของ Merton Group ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2551 (ซึ่งเปนงบการเงินตรวจสอบลาสุด) เทากับ 9,494,605 ดอลลารสหรัฐอเมริกา และ ณ วันที่ผูซื้อผูขาย 
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ทําสัญญาเสร็จสมบูรณ (closing date) ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552 กอนที่ Soleado จะเขาซื้อหุนเทากับ 12,400,000 
ดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 

1.6.  วัตถุประสงคในการลงทุน 

ความตองการพลังงานไดเพิ่มขึ้นทั่วโลก และถานหินยังคงเปนเชื้อเพลิงสําคัญสําหรับผลิตพลังงานโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภูมิภาคเอเชีย ไดมีการพยากรณตางๆ จากผูเช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรมนี้และนักวิเคราะหการลงทุนวาความตองการ
ถานหินจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 20 ปขางหนาหรือมากกวานั้น 

ประเทศฟลิปปนสขณะนี้ไดนําเขาถานหินจํานวนประมาณ 10 ลานตันตอป และรัฐบาลไดพยายามสนับสนุนการลงทุน
ในภาคธุรกิจเหมืองถานหินเพื่อพัฒนาปริมาณสํารองถานหินภายในประเทศ อนึ่ง Cebu ซึ่งเปนเมืองที่ SERI ไดเริ่ม
ประกอบกิจการเหมืองแรนั้น มีความตองการใชถานหินเพื่อผลิตพลังงานใชภายในเมือง ซึ่งในปจจุบันตองนําเขาเปน
สวนใหญ  การขุดเจาะตัวอยางที่เหมือง Danao ยืนยันไดวาถานหินสํารองในบริเวณนี้มีคุณภาพในการใหพลังงานความ
รอน (thermal characteristics) ดี (ต้ังแต 5,500 – 6,000 กิโลแคลอรี่ และมีสวนผสมของกํามะถันต่ํา (low sulphur content) 
ดังนั้น จึงเชื่อวา SERI จะสามารถขายถานหินในประเทศฟลิปปนสไดดวยหาก SERI เลือกที่จะทํา ในแงของศักยภาพใน
การสงออก ผูประกอบการเหมืองอื่นๆ ในประเทศฟลิปปนสมักจะสงออกไปยังจีนเปนสวนใหญเพื่อใชในแงของ
อุตสาหกรรม และ ปจจุบัน TTA ไดมีการขนสงถานหินใหกับลูกคาในสวนของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
อยูแลว ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่ TTA จะรวมมือกับ Merton Group ในการขนสงและโลจิสติกสถานหินจาก Cebu  

ตามการคาดการณเกี่ยวกับการเติบโตของความตองการถานหิน  ผนวกกับความตองการถานหินใน Cebu  และการศกึษา
สภาพภูมิศาสตร และการขุดเจาะที่ไดทําไปบางแลว (และยืนยันโดยผูเช่ียวชาญอิสระเกี่ยวกับเหมืองถานหิน) พบวา 
SERI จะสามารถผลิตถานหินที่ใหพลังงานความรอนที่มีคุณภาพดี ในปริมาณที่เพียงพอที่จะสามารถทําการคาได 
(commercially viable volumes)  ยิ่งไปกวานั้น จากการที่มีพ้ืนที่เหมืองในบริเวณสัมปทานจํานวนมาก โอกาสในการ
พัฒนาพื้นที่เหมืองเหลานี้ ซึ่งมีการสํารวจพบแหลงปริมาณสํารองของถานหิน (coal reserves) แลว รวมทั้งสัมปทานที่
อื่นๆ ที่อยูในขั้นตอนการสํารวจในฟลิปปนส จะเปนโอกาสที่ดีของ TTA ที่จะเพิ่มระดับการลงทุนในธุรกิจเหมืองถาน
หินตอไปในระยะยาว ซึ่งจะสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของ TTA ในการที่จะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ใน
ขณะเดียวกันก็ทําการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจขนสงสินคา ทางเรือและโลจิสติกสที่มีอยูแลวของ TTA 

1.7 แหลงเงินทุนที่ใช 

จากเงินทุนหมุนเวียน 

1.8     ขนาดของรายการ 
 

มูลคาการลงทุนดังกลาวคิดเปนรอยละ 0.42 ของสินทรัพยรวมของ TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
(สินทรัพยรวมของ TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เทากับ 40,472,515,772 บาท)   
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ค.   การเขาซื้อธุรกิจปุยในเวียดนาม 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานการเขาซื้อหุนรอยละ 100 ของ 
EMC Gestion S.A.S. (“EMCG”) ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน Baconco Co., Ltd. (“Baconco”) เวียดนาม จาก EMC S.A. ซึ่ง
เปนผูถือหุนเพียงรายเดียวใน EMCG การเขาลงทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเขาซื้อธุรกิจปุยของ Baconco ในเวียดนาม โดย
เปนสวนหนึ่งของกลยุทธในการกระจายสวนงานธุรกิจ (business diversification) ของ TTA  รายละเอียดของการลงทุนมี 
ดังตอไปนี้ คือ 
 

1.1 วันที่เกิดรายการ 
 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552    
 

1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ 
 

 ผูซื้อ Soleado Holdings Pte. Ltd. 
 ผูขาย EMC S.A.  ผูถือหุนรายเดียวใน EMCG 
 ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย ไมมี 
 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 

Baconco จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนามเมื่อป พ.ศ. 2538 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 377,072,638,790 เวียดนามดอง 
(หรือประมาณ 25,833,128.40 ดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ อเมริกา/เวียดนามดอง 
เทากับ 14,596.47) EMCG เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 6,939,260 ยูโร 
แบงเปน 6,939,260 หุน และเปนผูถือหุนเพียงรายเดียวโดยถือหุนทั้งหมดใน Baconco โดย EMCG ไมมีการประกอบ
ธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือหุนใน Baconco  
 
Baconco ไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจจาก Baria-Vung Tau Industrial Zones Management Authority ในการ
ผลิตและจําหนายปุยและจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร ธุรกิจหลักของ Baconco คือ การผลิต ขายปุยเคมี 
(synthesized chemical fertilisers) ปุยแรธาตุฟอสเฟสและโปแตส (mineral fertilisers - phosphate and potash) และขาย
เมล็ดพันธุพืชและสารกําจัดศัตรูพืชในตลาดการเกษตรในเวียดนาม Baconco มีโรงงานตั้งอยูใน Phu My I Industrial 
Park, จังหวัด Baria Vung Tau ของเวียดนาม 
 
Baconco เปนบริษัทที่ไดรับสิทธิบัตรในการผลิต USP (Super Phosphate Urea) แตเพียงผูเดียว เพื่อการขายในเวียดนาม 
กัมพูชา และลาว Baconco เปนบริษัทเดียวในเวียดนามที่มีผูเช่ียวชาญและอุปกรณในการผลิตปุย USP ที่มีคุณภาพสูง 
Baconco มีเครือขายในการกระจายสินคาที่กวางขวางโดยมีผูขายสงกวา 200 ราย และมีรานขายสินคาจากโรงงาน 
(outlets) กวา 8,000 แหงทั่วประเทศ ตราผลิตภัณฑ (brand) ของ Baconco เปนที่รูจักกันดีในเวียดนามวาเปนสินคาที่มี
คุณภาพสูง 



 
- 12 - 

 
 

Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) เปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 100 โดย TTA จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปรใน 
พ.ศ. 2552  เมื่อเริ่มแรก มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 100,000 ดอลลารสิงคโปร โดยเปนบริษัทที่มีไวเพื่อการลงทุนใน
โครงการตางๆ รวมทั้งสินทรัพย หรือลงทุนในบริษัทตางๆ ในตางประเทศ ปจจุบัน Soleado  ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ชําระแลวเปน 31,000,000 ดอลลารสิงคโปร แบงเปน 31,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลารสิงคโปร โดย TTA 
เขาซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมดของ Soleado เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุน 

1.4 มูลคารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน 

ราคาซื้อขายหุนใน EMCG คิดเปนเงินรวม 7,800,000 ยูโร (เจ็ดลานแปดแสนยูโร) หรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 
374,409,750 บาท (สามรอยเจ็ดสิบสี่ลานสี่แสนเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนยูโร/บาท เทากับ 
48.00125 และไดชําระเงินเต็มจํานวนเปนเงินสดใหกับผูขายแลว 

1.5 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 
 

ผูซื้อไดทําการตรวจสอบวิเคราะหสถานะ (due diligence) ของ Baconco และ EMCG และโดยที่สินทรัพยทั้งหมดของ 
EMCG คือการลงทุนใน Baconco ผูซื้อจึงมุงประเมินมูลคาของ Baconco เปนหลัก การประเมินมูลคาใชวิธีการหลายวิธี 
รวมไปถึง การใชมูลคาอางอิงจากราคาตลาดเทียบกับกําไร (market multiples) เชน วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนใน
อนาคต (a price to future earnings ratio) และการใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (discounted cashflow)  
สวนของผูถือหุน (total shareholders’ equity) ของ Baconco ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (ซึ่งเปนงบการเงินลาสุด) 
เทากับ 270,127,700,008 เวียดนามดอง หรือ 10,961,195 ยูโร (ใชอัตราแลกเปลี่ยนเวียดนามดอง/ยูโร เทากับ 24,644) 
หรือเทากับ 515,943,907.02 บาท (ใชอัตราแลกเปลี่ยนเวียดนามดอง/บาท เทากับ 0.00191) 

 

1.6 วัตถุประสงคในการลงทุน 
 

เวียดนามเปนประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังคงเปนบวกอยู แมจะอยูในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา   อีกทั้งยัง
เปนประเทศที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ และเปนประเทศที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ
แหงหนึ่ง จากการที่เปนประเทศที่มีผลิตผลทางการเกษตรทําใหเกิดความตองการในการใชปุย การลงทุนใน Baconco 
ผานการเขาซื้อหุนของ EMCG นับเปนโอกาสอันดีที่ทําให TTA สามารถเขาไปทําธุรกิจในการนําเขาและสงออกปุย ซึ่ง
จะชวยเกื้อหนุนธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองของ TTA ทั้งนี้ ในรอบปบัญชี 2551 TTA ไดมีการขนสงปุยโดยใชเรือ
ของ TTA จํานวนมากกวา 2 ลานตัน และในรอบเกาเดือนของรอบปบัญชี 2552 TTA ไดมีการสงปุยโดยใชเรือของ TTA 
ไปแลวจํานวนมากกวา 1.5 ลานตัน 
 
โรงงานของ Baconco มีพ้ืนที่ 56,000 ตารางเมตร และตั้งอยูใน Phu My ซึ่งอยูติดกับทาเรือ Baria Serece (Baria Serece 
port facilities) การที่ Baconco มีโรงงานอยูติดกับทาเรือทําให Baconco สามารถซื้อวัตถุดิบไดในราคาที่ดี และสงสินคา
ไปทางเรือไดโดยงาย ไมวาจะเปนทางทะเล หรือทางแมน้ํา 
 
ความกวางใหญของโรงงานและการมีพ้ืนที่จัดเก็บสินคาไดอยางมากมายทําให Baconco มีศักยภาพในการที่จะพัฒนา
ไปสูการใหบริการโลจิสติกสไดในอนาคต เนื่องจากยังไมมีผูประกอบการและมืออาชีพที่ใหบริการเกี่ยวกับคลังสินคาใน  
Phu My I Industrial Park  ซึ่งเปนที่ต้ังของ  Baconco  และทาเรือ  Baria Serece  นอกจากนี้ทาเรือ  Baria Serece เปน
ทาเรือที่มีปริมาณสินคาผานทาเรือประมาณปละ  5  ลานตัน ดังนั้นการลงทุนนี้จึงเปนไปตามกลยุทธทางธุรกิจของ  TTA 
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ที่จะสรางความเติบโตทางธุรกิจ ดวยหลักการบริหารหวงโซอุปทานทุกขั้นตอนแบบบูรณาการ (integrated supply chain 
management) โดยที่เราจะไมไดเปนเพียงผูขนสงปุยเทานั้น แตยังขายปุยดวย      

 

1.7 แหลงเงินทุนที่ใช 
 

จากเงินทุนหมุนเวียน 
 

1.8 ขนาดของรายการ 
 

มูลคาการลงทุนดังกลาวคิดเปนรอยละ 1.31 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ TTA และบริษัทยอย หรือคิดเปนรอยละ 
0.93 ของสินทรัพยรวมของ TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 (มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ 
TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เทากับ 24,835,184,522 บาท และมูลคาสินทรัพยรวมของ TTA และ
บริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เทากับ 40,427,259,829 บาท)   
 

ง.    การสั่งตอเรือสนับสนุนงานประดาน้ําใหมของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)  
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)  (“TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานวา บริษัท เมอรเมด ออฟชอร 
เซอรวิสเซส จํากัด (“MOS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอร
เมด”) ไดลงนามในสัญญาสั่งตอเรือสนับสนุนงานประดาน้ําที่มีระบบสํารองฉุกเฉิน (DP2 DSV) ใหม (“เรือที่สั่งตอใหม”) 1 ลํา 
กับ Bergen Group BMW AS, Norway (“ผูสรางเรือ”) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
1.1 วันที่เกิดรายการ 
  
 MOS ไดการลงนามในสัญญาสั่งตอเรือใหม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หลังเวลาปดทําการตามเวลาของประเทศ

ไทย และเมอรเมดไดเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หลังเวลาปด
ทําการของประเทศไทย 

 
1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ 
 
 ผูซื้อเรือ  บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด 
 ผูขายเรือ  Aquanos Offshore AS, Norway   
 ผูสรางเรือ  Bergen Group BMW AS, Norway 
 ผูจําหนายระบบประดาน้ํา (Dive System Supplier) Drager Safety AG& Co. KGaA, Germany 
 ความสัมพันธระหวางคูกรณีทั้งสี่ฝาย – ไมมี 
 
1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
 
 เรือดังกลาวเปนเรือสนับสนุนงานประดาน้ําที่มีระบบสํารองในกรณีฉุกเฉิน (DP2 DSV) จากรายงานเกี่ยวกับการสราง

เรือพบวา เรือลํานี้เปนเรือที่มีการออกแบบรายละเอียดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสรางใหมีมาตรฐานสูง 
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1.4 มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 
 
 มูลคารวมของรายการ คิดเปนเงินรวม 91 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (เกาสิบเอ็ดลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) คิดเปนเงิน

ไทยเทากับ 3,115,840,000 บาท (สามพันหนึ่งรอยสิบหาลานแปดแสนสี่หมื่นบาท) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา ตอ 34.24 บาท 

 
1.5 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 
 
 เกณฑในการพิจารณาเปนไปตามเงื่อนไขการเจรจาระหวางผูที่ตองการจะซื้อ (independent willing buyer) และผูที่

ตองการจะขาย  (independent willing seller) โดยคํานึงถึงสภาพตลาดและคาใชจายจากงบประมาณคงเหลือ 
 
1.6 ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 MOS ใหบริการที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา รวมไปถึงงานติดตั้งโครงสรางใตทะเล สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษา 

และกูภัยทางทะเล MOS ไดรับการรับรองโดยสถาบันจัดช้ันเรือหลักๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลในการเปนผู
ใหบริการเกี่ยวกับงานสํารวจใตน้ํา นอกจากนี้ MOS ยังเปนสมาชิกของ International Marine Contractors’ Association 
(IMCA) ดวย 

 
 ปจจุบัน MOS มีเรือสํารวจและสนับสนุนงานเทคนิคใตน้ํารวมทั้งสิ้น 7 ลํา โดย 2 ลําเปนเรือสนับสนุนงานประดาน้ํา 

(DSV)  เรือที่สั่งตอใหมที่จะใชช่ือวา Mermaid Endurer จะเปนเรือสนับสนุนงานประดาน้ําที่สั่งตอใหมเปนลําที่สาม ที่มี
กําหนดรับมอบในอีกหกเดือนขางหนา และยังมีเรือที่สั่งตอใหมที่จะทยอยรับมอบในไตรมาสที่สามของปปฏิทิน 2552 
ไดแก เรือ Mermaid Asiana (ซึ่งเปนเรือสนับสนุนงานประดาน้ํา DP2 DSV) และเรือ Mermaid Sapphire (ซึ่งเปนเรือ 
DP2 ROV Support Vessel หรือเรือสนับสนุนงานประดาน้ําที่ใชสนับสนุนยาน ROV)  ซึ่งจะรับมอบในไตรมาสที่ 4 ของ
ปปฏิทิน 2552 

 
 ต้ังแตป พ.ศ. 2551 MOS ไดขยายฐานลูกคานอกเหนือไปจากลูกคาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางตอเนื่อง โดยมี

ประเทศอินเดีย จีน Sakhlin (รัสเซีย) ตะวันออกกลาง และบราซิล การซื้อเรือในครั้งนี้จะเปนการชวยให MOS สามารถ
รองรับความตองการที่คาดวาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตามการขยายตลาดในการใหบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําดวย
กองเรือที่ทันสมัยที่สามารถเคลื่อนยายไปไดทั่วโลก  

 
1.7 แหลงเงินทุน 
 
 เงินที่จะนํามาชําระคาซื้อเรือสั่งตอใหมนี้ สวนหนึ่งมาจากกําไรสะสมและเงินกูของ MOS โดยรอยละ 30 ของเงินที่จะ

นํามาชําระคาซื้อเรือสั่งตอใหมจะจายในชวงที่มีการกอสรางเรือ และอีกรอยละ 70 จะจายในวันรับมอบเรือ 
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1.8 วันรับมอบเรือ 
 
 ปจจุบัน เรือที่สั่งตอใหมดังกลาว (เรือ Mermaid Endurer) อยูในชวงทดลองการใชงาน ทดลองระบบ และติดตั้งอุปกรณ

สําหรับใชในงานประดาน้ํา MOS คาดวาจะรับมอบเรือดังกลาวในไตรมาสที่ 4 ของปปฏิทิน 2552 

1.9 ขนาดของรายการ 
 

ขนาดของรายการดังกลาวคิดเปนรอยละ 7.71 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2552 (มูลคาสินทรัพยรวมของ TTA และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เทากับ 40,427,259,829 บาท)  
 

2. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

 –  ไมมี – 

3. ผลประโยชนหรือรายการที่เก่ียวของกันระหวางบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนทั้งทางตรงหรือ
ทางออมต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน 

 –  ไมมี – 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอสารสนเทศ 

 
 คณะกรรมการของบริษัท ไดสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง และขอรับรองวาขอมูลใน

สารสนเทศฉบับนี้ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมมีขอมูลที่อาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญ หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท  โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 

 

  

 
  (ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต)    (ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต) 

 
ประธานกรรมการ  กรรมการผูจัดการ 

 


