เอกสารแนบ 6
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติใหมีหุนสวนใหมใน บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส
จํากัด (“ITA”) โดย TTA จะขายหุนรอยละ 51 ที่ถืออยูใน ITA ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and
Logistics (Thailand) Limited
คณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“TTA”) เสนอใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติให
Naxco Group เขาเปนหุนสวนเชิงกลยุทธใหมใน บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด (“ITA”) โดย TTA จะขายหุน
สามัญชําระแลวจํานวน 255,000 หุน ที่ถืออยูใน ITA คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของ ITA
ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited ที่ราคาหุนละ 120 บาท คิดเปนเงิน
จํานวนรวม 30,600,000 บาท รายละเอียดของ Naxco Group และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีดังตอไปนี้
1. รายการการขายหุน
TTA จะขายหุนสามัญชําระแลวจํานวน 255,000 หุน ที่ถืออยูใน ITA คิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวทั้งหมดของ ITA ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited
2. คูกรณีที่เกี่ยวของ
ผูซื้อ:

1) Naxco Asia Pte Ltd. และ
2) Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited
ผูขาย:
TTA
ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย:
ไมมี

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ
ประเภทหลักทรัพย
ชื่อของบริษัทยอย
ประเภทธุรกิจ
จํานวนหุนที่ขาย

:
:
:
:

จํานวนหุนที่ขายทั้งหมด

:

ราคาขายตอหุน

:

หุนสามัญ
ITA
ตัวแทนเรือ
245,000 หุน จะขายใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ 10,000 หุน จะขายใหแก
Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited
255,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 51 ของหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของ
ITA
120 บาทตอหุน คิดเปนราคาขายรวม 30,600,000 บาท

โครงสรางการถือหุนใน ITA กอนและหลังการเขาซื้อหุนโดย Naxco Group
กอน
1. TTA
2. อื่นๆ
รวม

หลัง
99.99%
0.01%
100.00%

1. TTA
2. Naxco Asia Pte. Ltd.
3. Naxco Shipping Thailand
รวม
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49.00%
49.00%
2.00%
100.00%

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูซื้อและ ITA
แรกเริ่มนั้น ธุรกิจตัวแทนเรือกอตั้งขึ้นภายใต TTA ในป 2526 โดยในป 2547 ผูถือหุนของ TTA อนุมัติใหแยกธุรกิจ
ตัวแทนเรือออกจาก TTA โดยการโอนยายธุรกิจนี้ไปยังบริษัทยอยที่มีอยูแลว ที่มีชื่อวาบริษัท ไอเอสเอส ชิปปง
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ปจจุบัน ITA มีทุนจด
ทะเบียนและชําระแลวเทากับ 50,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ITA เปนหนึ่งในบริษัทตัวแทนเรือระดับชั้นนําในประเทศไทย ITA ไดดูแลจัดการเรือจํานวนประมาณ 100 ลําตอเดือน
โดยเฉลี่ยจากทุกทาเรือที่อยูในประเทศไทย และเปนตัวแทนเรือขนสงน้ํามัน เรือขนสงสินคาแหงเทกอง และเรือ
ทองเที่ยว/เรือขุดเจาะนอกชายฝง/เรือรบ
Naxco S.A.S (“Naxco”) จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2524 ในประเทศฝรั่งเศส มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน
527,390 ยูโร แบงเปนหุนจํานวน 31,540 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 16.72 ยูโร
Naxco เปนบริษัทที่ลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น มีบริษัทยอยมากกวา 22 บริษัท ที่ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การขนสง
ตั้งแตธุรกิจตัวแทนเรือใหกับเรือประจําเสนทางและแบบไมประจําเสนทางไปจนถึงธุรกิจโลจิสติคสที่
ซับซอน โดยครอบคลุมประเทศตางๆ อันไดแก ประเทศเบเนลักซ ฝรั่งเศส สเปน โมรอคโค อัลจีเรีย และอียิปต เปน
หลัก Naxco เปนที่รูจักในฐานะผูนําในวงการธุรกิจดังกลาว Naxco ขยายกิจการโดยมีการเติบโตอยางแข็งแกรง ดวย
การลงทุนในกิจการรวมคา การเขาซื้อกิจการ การเปนหุนสวน และเขาไปพัฒนาธุรกิจที่มีอยูเดิมเหลานั้น Naxco มี
สํานักงานหลายแหงในประเทศฝรั่งเศส และมีพนักงานกวา 430 คนทั่วโลก หนวยงานหลักๆ รวมถึง
ก) หนวยงานการขนสงสินคาทางเรือ
หนวยงานนี้ประกอบดวยบริษัทตัวแทนเรือขนสงสินคาเทกอง
ฝรั่งเศส เบเนลักซ สเปน โมรอคโค อัลจีเรีย และอียิปต

และตัวแทนเรือแบบประจําเสนทางในประเทศ

ข) หนวยงานโลจิสติกสและรถบรรทุก
หนวยงานนี้ประกอบดวยงานบริการ 2 ประเภทที่แตกตางกันอยางชัดเจน โดยในประเทศเบเนลักซ Naxco
Logistics Benelux BV จะใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบภายในประเทศสําหรับตูคอนเทนเนอร และสินคา
ทั่วไป (conventional cargo)
สวนในประเทศอัลจีเรีย El Amana เปนผูเชี่ยวชาญในรถบรรทุกหัวลากขนาดใหญ โดยเปนเจาของรถแทรกเตอร
และรถพวงที่มีความสามารถในการลากสินคาที่มีน้ําหนักถึง 500 เมเตริกตัน และมีความสามารถในการบรรทุก
สินคาไดมากกวา 250 เมตริกตัน
ค) หนวยงานใหบริการในทาเรือ
หนวยงานนี้ประกอบดวยเครือขายของตัวแทนทาเรือ (port agent) ซึ่งครอบคลุมทาเรือในประเทศเบเนลักซ
ฝรั่งเศส สเปน อัลจีเรีย โมรอคโค และอียิปต
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ง) หนวยงานตัวกลางในการขนสงสินคาและโลจิสติกส
หนวยงานนี้ประกอบดวยตัวกลางในการขนสงสินคาและโลจิสติกสทั้งทางทะเลและทางอากาศที่หลากหลายใน
ยุโรป อาฟริกาเหนือ เวียดนาม กัมพูชา และฮองกง ทั้งนี้ ที่เวียดนามยังใหบริการเปนนายหนา (broking services)
อีกดวย
นอกจากนี้ Naxco Group ยังบริหารงานใหกับสายการเดินเรือ United Ocean Line ที่เปนผูประกอบการที่ไมมีเรือ
ของตนเอง (NVOCC) อีกดวย
จ) หนวยงานตัวแทนบริษัทนําเที่ยว
CLB Vovage เปนตัวแทนบริษัทนําเที่ยวรายยอยมีสํานักงานอยูในประเทศฝรั่งเศสตอนใต
ตัวเลขในการปฏิบัติงานที่สําคัญในป 2552 มีดังนี้
จํานวนตูคอนเทนเนอร
จํานวนสินคา
จํานวนพาหนะที่ขนสงผานเรือ Ro-Ro
ผูโดยสาร (Passengers)
จํานวนเที่ยวเรือที่เขาเทียบทา

230,000 ตู (TEUs) ตอป
480,000 ตัน (Freight Tons) ตอป
52,000 คันตอป
102,000 คนตอป
3,650 เที่ยวตอป

Naxco Asia Pte. Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ในประเทศสิงคโปร เปนบริษัทยอยที่ถือหุนรอยละ 100
โดย Naxco S.A.S. ในประเทศฝรั่งเศส มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 40,000 ดอลลารสิงคโปร แบงเปน
หุนจํานวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 ดอลลารสิงคโปร Naxco Asia Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุนในบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมขนสงทางทะเลและโลจิสติคส
Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ในประเทศไทย เปน
บริษัทที่ Naxco Asia Pte. Ltd. ถือหุนรอยละ 49 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวเทากับ 1,000,000 บาท แบงเปนหุน
จํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ประกอบธุรกิจโดยการเปนตัวแทนเรือขนสงทางทะเลและ
ใหบริการดาน โลจิสติกส
5. มูลคารวมของรายการขายหุนและเงื่อนไขการชําระเงิน
มูลคารวมของรายการขายหุนนี้คิดเปนเงินทั้งสิ้น 30,600,000 บาท (สามสิบลานหกแสนบาท) โดยจะชําระโดยเงินแบบ
เต็มจํานวนตอเมื่อไดมีการดําเนินการตามเงื่อนไขเบื้องตน (condition precedent) เปนที่เรียบรอยแลว
6. มูลคาของสินทรัพยที่จําหนายไป
มูลคาตามบัญชีของ ITA ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 เทากับ 93.72 บาทตอหุน
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7. เกณฑในการพิจารณามูลคาของสิ่งตอบแทน
มูลคาของสิ่งตอบแทนคํานวณจากมูลคาตามบัญชีของ ITA บวกกับกําไรในอนาคต ซึ่ง TTA เชื่อวาเปนมูลคาที่ยุติธรรม
และใหผลตอบแทนที่ดีตอการลงทุนของ TTA
8. เหตุผลในการลงทุน
Naxco เปนบริษัทที่มีบริษัทยอยอยูมากกวา 22 บริษัททั่วโลก มีกลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
การขยายธุรกิจ และมีเครือขายที่เปนเลิศ ที่จะสามารถเติมเต็มฐานลูกคาที่มีอยูของ ITA ดวยเหตุผลดังกลาว จากการ
เกื้อหนุนของ Naxco และศักยภาพของ ITA TTA เชื่อวา ITA จะสามารถขยายบทบาทในฐานะผูใหบริการที่ครอบคลุม
และผูใหบริการทางดานโลจิสติกส ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้น แตจะรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อีกดวย นอกจากนี้ การที่ TTA ขายสัดสวนการลงทุนใน ITA ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมของ TTA เนื่องจาก
รายไดธุรกิจตัวแทนเรือของ ITA นั้นคิดเปนรอยละ 0.85 ของรายไดรวมในงบการเงินรวมของ TTA ดังนั้น ITA จึง
ไมไดเปนธุรกิจหลักของ TTA ซึ่งการเขามาถือหุนของ Naxco จะทําให TTA สามารถไปดูแลธุรกิจหลักมากขึ้นเพื่อผล
กําไรสูงสุดของ TTA และผูถือหุนของ TTA
9. เงื่อนไขเบื้องตนที่ตองปฏิบัติ
การขายหุนจะทําไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนของ TTA แลว
10. การนําเงินที่ไดจากการขายหุนไปใชประโยชน
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของ TTA
11. ขนาดของรายการ
ขนาดรายการดังกลาวคิดเปนรอยละ 3.02 ของกําไรสุทธิของ TTA และบริษัทยอย หลังหักสวนของผูถือหุนสวนนอย
แลว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ดังนั้น การขายหุนใน ITA นี้ไมเขาขายเปนรายการที่ตองเปดเผยขอมูลตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และไมเขาขายรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
นอกจากนี้ เมื่อรวมรายการนี้เขากับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือน ไมเขาขายเปนรายการที่ตองเปดเผย
ขอมูลตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
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