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เลขที่เรื่ อง COR: EL21022t/se
วันที่ 16 กันยายน 2564
เรื่ อง

รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ประเภทการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“TTA” หรื อ “บริ ษัทฯ”) ครั้งที่
6/2564 เมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 มี มติ อนุ มตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั ฯ ค้ าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อให้กบั บริ ษทั เมอร์ เมด ซับซี
เซอร์วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด (“MSST”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
(“MML”) บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศสิ งคโปร์ ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 58.22 ของหุ ้นที่ จาหน่าย
แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
จากที่ MSST ได้รับการอนุ มตั ิ วงเงินสิ นเชื่ อจากธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่ อ และได้มีการลงนามในสัญญาการเข้าเป็ น
ผูค้ ้ าประกันเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ จะดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการธุรกรรมตามที่ได้รับ
การอนุมตั ิในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2564

2.

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ องและความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ
 ผูค้ ้ าประกัน
1. บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) หรื อ TTA
 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ MML ถือหุ ้นรวมร้อยละ 58.22 ของหุ ้นที่ จาหน่ ายแล้วทั้งหมด ทั้งทางตรง
และทางอ้อ ม [โดยถื อ หุ ้น โดยตรงร้ อ ยละ 49.53 ถื อ หุ ้ น ผ่านบริ ษ ัท อะธี น โฮลดิ้ ง ส์ จ ากัด
(“ATH”) ร้ อ ยละ 1.44 และถื อ หุ ้ น ผ่านบริ ษ ัท โซลี อ าโด โฮลดิ้ งส์ พี ที อี แอลที ดี (“SOH”)
ร้อยละ 7.25]
 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ MSST ถือหุน้ รวมร้อยละ 58.22 โดยถือหุน้ ผ่าน MML
2. บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน) หรื อ MML
 ลักษณะธุรกิจหลัก เป็ นการลงทุนในธุรกิจให้บริ การนอกชายฝั่ง
 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ TTA ถือหุน้ ร้อยละ 58.22 [ถือหุน้ ตรงและผ่าน ATH และ SOH]
 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ MSST ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 100.00
 ผูก้ ู้ บริ ษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด หรื อ MSST
 ลักณะธุรกิจหลัก เป็ นการให้บริ การใต้ทะเลและบริ การที่เกี่ยวข้องแก่อุตสาหกรรมน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ
 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ TTA ถือหุน้ ร้อยละ 58.22 (ถือหุน้ ผ่าน MML)
 เป็ นบริ ษทั ย่อยของ MML ถือหุน้ โดยตรงร้อยละ 100.00
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รายชื่ อบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วโยง
TTA (ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2564)
รายชื่ อ
%
22.27
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
2. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง

1.

1.
2.
3.

MSST (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564*)
รายชื่ อ
%
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
23.62
(ถือหุน้ ผ่าน MML ทั้ง
โดยตรงและถือหุน้ ผ่าน
TTA)
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
นายวินเซ็นต์ เซียว

1. นายวินเซ็นต์ เซียว
ผู้บริหาร
* วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุดของ MML
3.
ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
นอกเหนื อจากการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อเต็มวงเงินโดย MML แล้ว TTA ได้เข้าร่ วมค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นกิจการจากธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (“EXIM”) ให้กบั MSST
เต็มวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งเกินสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 58.22 ผ่าน MML โดยมีรายละเอียดดังนี้
 วงเงินค้ าประกัน: ค้ าประกันวงเงินกูส้ ู งสุ ดไม่เกิน 100,000,000 บาท (หนึ่ งร้อยล้านบาท) หรื อในวงเงินสกุล
เงิ น ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กาในจานวนที่ เที ยบเท่ า และค่าใช้จ่ายอื่ นใดเกี่ ยวกับหนี้ ค่าสิ น ไหมชดเชย และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ระยะเวลาค้ าประกัน: ไม่เกิน 5 ปี
 วัต ถุ ป ระสงค์ในการให้ค วามช่ วยเหลื อทางการเงิ น : TTA ค้ าประกัน วงเงิ น สิ น เชื่ อเพื่ อให้ MSST ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ
 ประโยชน์ที่ TTA จะได้รับ: ค่าธรรมเนี ยมการประกันเงิ นกูย้ ืมจาก MSST ในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตลอด
ระยะเวลาค้ าประกัน
 เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน
้ : ไม่มี
4.

ประเภทและขนาดของรายการ
การทารายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริ ษทั ที่ TTA
ถื อหุ ้ นมากกว่าบุ คคลที่ เกี่ ยวโยง ภายใต้ป ระกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 มีมูลค่ารวมของรายการประมาณ 110 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ย
ในระยะเวลากู้ยืม ) ซึ่ งมี ข นาดรายการอยู่ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 0.65 ของมู ลค่ าสิ น ทรั พ ย์ที่ มี ต ัวตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท ฯ (Net
Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวโยงในช่วงหกเดือนที่ผา่ นมา ตามประกาศที่อา้ งถึงข้างต้น ผลรวมของขนาด
รายการมีมูลค่าเกิ นกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ตามงบการเงินรวม

ของบริ ษทั ฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังนั้น บริ ษทั ฯ ต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน
การเข้าทารายการและเปิ ดเผยสารสนเทศรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.

แหล่ งเงินทุนทีใ่ ช้
ผูค้ ้ าประกันไม่จาเป็ นต้องใช้แหล่งเงินทุน เว้นแต่ MSST ผิดนัดชาระหนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแส
เงินสดสะสมภายในของบริ ษทั ฯ
6.

กรรมการผู้มสี ่ วนได้ เสีย และ/หรื อ กรรมการทีเ่ ป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ซึ่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ไม่ได้ออกเสี ยงในวาระนี้
7.

ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ทีเ่ กีย่ วกับการเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ (โดยไม่ รวมกรรมการที่ มี ค วามเกี่ ยวโยง) ได้พิ จารณาธุ ร กรรมนี้ อย่างรอบคอบและ
มีความเห็นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ โดยเป็ น
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่บริ ษทั ย่อย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีความสามารถในการกูย้ ืมเงินมากกว่าบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ คาดว่าวงเงินสิ นเชื่อดังกล่าวจะส่ งผลต่อผลประกอบการที่ดีของ MSST และบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทน
จากผลประกอบการที่ดีของ MSST ผ่านการลงทุนใน MML
8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีขอ้ คัดค้าน
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศของบริ ษทั ฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

(นายคทารัฐ สุขแสวง)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

