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วันที่
เรื่อง
เรียน

28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) – การซื้อเรือทีมสยาม
กรรมการและผูจ ัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“TTA”) ขอยืนยันวา บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
(“MOS”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ถอ
ื หุนรอยละ 99.99 โดยบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ไดลงนามใน
สัญญาซื้อขายเรือ (Memorandum of Agreement) จาก Team III Ltd.รายละเอียดของการซื้อมีดังตอไปนี้
1. คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูซื้อ
บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
ผูขาย Team III Ltd.
ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูข าย บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดเชาเรือทีมสยามจาก Team III Ltd.
มาตั้งแตป 2547
2.

ขอมูลเกี่ยวกับเรือทีมสยาม
เรือทีมสยามเปนเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําที่ควบคุมโดยระบบกําหนดตําแหนง 2 เครื่องยนต (dynamic
position (class 2) construction support vessel) โดยเปนเรือที่ MOS เชาระยะยาวมาจาก Team III Ltd. ปจจุบันเรือลํานี้
ปฏิบัติงานอยูที่อาวเปอรเซีย เรือทีมสยามมีลาน (moon pool) สําหรับใชในการปฏิบัติการประดาน้ําและระบบที่ติดตั้งกึ่ง
ถาวรเพื่อการปฏิบัติการดําน้ําลึกสําหรับรองรับนักประดาน้ําได 10 คน (semi permanently installed 10-man single bell
saturation diving system) ซึ่งเปนของ MOS เรือทีมสยามมีเครนขนาด 70 ตัน และมีที่พักสําหรับลูกเรือและเจาหนาที่ได
135 คน

3. มูลคารวมของการซื้อขาย
ราคาซื้อขายเรือทีมสยามคิดเปนเงิน 29,500,000 (ยี่สิบเกาลานหาแสน) ดอลลารสหรัฐอเมริกา
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มูลคาสิ่งตอบแทนดังกลาวเปนราคาที่เกิดจากการเจรจากับผูข ายโดยเปนไปตามสภาพของตลาดในปจจุบัน และพิจารณา
จากการประหยัดตนทุนในการที่ MOS จะไดเปนเจาของเรือแทนที่จะเปนเพียงผูเชาเรือ รวมถึงประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของเรือและประโยชนที่จะไดรับจากการใชเรือลํานี้ในอนาคต โดยที่ราคาเรือดังกลาวเปนราคาตลาดที่ยุติธรรม อยางไรก็
ตาม ราคาเรือทีซ่ ื้อนี้ไมรวมระบบที่ติดตั้งกึ่งถาวรเพื่อการปฏิบัตกิ ารดําน้ําลึกสําหรับรองรับนักประดาน้ําได 10 คน (semi
permanently installed 10-man single bell saturation diving system) ซึ่ง MOS เปนเจาของ
เงื่อนไขการชําระเงินแบงออกเปนสองงวด งวดแรกชําระรอยละ 20 ของราคาเรือภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และอีกรอย
ละ 80 ของราคาเรือชําระในวันสงมอบเรือ ดังนั้นเงินมัดจํางวดแรกจํานวน 5,900,000 (หาลานเกาแสนดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) หรือ 197,188,030 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามสิบบาทถวน) โดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาตอเงินบาท เทากับ 33.4214 จะใชวิธีการเปดบัญชีรวมระหวางผูซื้อและผูขาย (escrow
account) ภายในอาทิตยหนานี้ การสงมอบเรือจะกระทําในวันใดก็ไดเมื่อเรืออยูใ นสถานะที่พรอม และเมื่อเงื่อนไขที่จะตอง
ปฏิบัติ (condition precedent) ดังที่กลาวไวในหัวขอ 4 ไดดาํ เนินการแลว แตอยางไรก็ตาม จะไมเกินวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2553
4.

5.

เงื่อนไขที่ตองปฏิบัติกอน
การซื้อเรือทีมสยามจะขึ้นกับเงื่อนไขที่วา
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553

Team III Ltd.

จะตองไดรับความยินยอมจากธนาคารใหถอนจํานองเรือภายใน

ขอมูลเกี่ยวกับ Team III Ltd. และ MOS
Team III Ltd. เปนบริษัทยอยที่ Topaz Energy & Marine Ltd. ถือหุนรอยละ 100 โดยเปนผูใหบริการเกี่ยวกับการคิดคนและ
กอสรางตางๆ (fabrication services) ในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติในตะวันออกกลาง Topaz Energy & Marine
Ltd. เปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 100 โดย Renaissance Services SAOG ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
Muscat
เปนหนึ่งในบริษัทชั้นนําที่ใหบริการเกีย่ วกับงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําใหกับอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ
นอกชายฝงในภูมิภาค MOS ใหบริการการสํารวจใตทะเล การซอมแซมและบํารุงรักษา งานกอสรางเบา และการใหบริการ
ซอมแซมฉุกเฉิน ปจจุบัน MOS เปนเจาของเรือทั้งสิ้น 6 ลํา และเชาเรือ 1 ลํา (คือเรือทีมสยาม) MOS ใหบริการในลักษณะ
ที่ครบวงจรโดยมีพนักงานที่มีทักษะสูงและมีสนิ ทรัพยอื่นๆ ที่สําคัญไดแกระบบเพื่อการประดาน้ํา saturation diving
systems 4 ชุด (ซึ่งรวมอยูในเรือที่สั่งตอใหมดวย) ระบบการดําน้าํ นอกชายฝงที่ใชอากาศ (air diving systems) 10 ตัว และ
อุปกรณ ROV 14 ตัว ซึ่งรวมถึงระบบที่ใชเพื่องานกอสรางในน้ําลึกและน้ําลึกมาก MOS มีเรือสนับสนุนงานประดาน้ําที่
สั่งตอใหมอีก 2 ลําดวย
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เหตุผลในการซือ้ เรือ
การใชเรือทีมสยามในการใหบริการงานวิศวกรรมโยธาใตน้ําสามารถสรางรายไดที่ดีใหกับ MOS นับตั้งแตเริ่มเชาเรือลํานี้
มาในป 2547 ดังนั้นการซื้อเรือลํานี้จึงชวยให MOS สามารถมีสวนเปนเจาของเรือลํานี้ไดในระยะยาว และชวยให MOS
สามารถควบคุมการดําเนินงาน รวมทั้งบํารุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพของเรือลํานี้ไดในอนาคต ซึ่งจะชวยใหเรือลํานี้สามารถ
ใหบริการกับลูกคาไดในคุณภาพที่ดี และในที่สุดก็จะสรางผลตอบแทนที่ดีขึ้นใหกับ MOS

7.

สวนไดเสียของกรรมการและผูมีอาํ นาจควบคุม
ไมมีกรรมการหรือผูถ ือหุนที่มีอาํ นาจควบคุมของ
เรือลํานี้

8.

และเมอรเมด ที่จะมีผลประโยชนทางตรงหรือทางออมจากการซื้อ

แหลงเงินทุนที่ใช
มาจากเงินทุนและเงินกูของ
เร็วๆ นี้

9.

TTA

MOS

ซึ่งในสวนของเงินทุนจะมาจากเงินรับที่ไดมาจากการขายหุนเพิ่มทุนของเมอรเมดเมื่อ

ขนาดของรายการ
มูลคาในการซื้อเรือทีมสยามคิดเปนเงิน 29,500,000 (ยี่สิบเกาลานหาแสน) ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือคิดเปนเงิน
985,940,150 บาท (เการอยแปดสิบหาลานเกาแสนสี่หมื่นหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) ขนาดของรายการคิดเปนรอยละ 2.37
ของสินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
(สินทรัพยรวมของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เทากับ
41,640,829,646 บาท)
การซื้อเรือทีมสยามดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่ตองเปดเผยขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มนี ัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน”) และไมเขาขายรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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เมื่อรวมรายการนี้เขากับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือน ไมเขาขายเปนรายการที่ตองเปดเผยขอมูลตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึง่ สินทรัพย พ.ศ. 2547
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

………………………
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผูจัดการใหญและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

………………………
(นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน)
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ
กลุมบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ ขอมูลของเมอรเมดที่เปดเผยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเกี่ยวกับการซื้อเรือทีมสยาม
เว็บไซต http://www.mermaid-maritime.com

สามารถดูไดที่

