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Important notice

This presentation is being furnished to you solely for your information and for your use and may not be copied, reproduced or
di t ib t d t th i Y t k th t t f thi t ti d th t i l fid ti lredistributed to any other person in any manner. You agree to keep the contents of this presentation and these materials confidential.

The information contained in this presentation does not constitute or form any part of any offer or invitation to purchase any securities
and neither the issue of the information nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any
contract or commitment on the part of any person to proceed with any transaction.
This presentation is for review only by persons who are existing shareholders of Thoresen Thai Agencies Public CompanyThis presentation is for review only by persons who are existing shareholders of Thoresen Thai Agencies Public Company
Limited (“TTA”) who are also (I) Non-US persons, as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"), who are outside the United States, or (II) Persons who are Qualified Institutional Buyers as
defined in Rule 144A under the Securities Act. By your acceptance of this presentation, you acknowledge that you fall within either
category (I) or (II) of the prior sentence. Neither this presentation, in whole or in part, nor any copy thereof may be taken or transmitted
to any other person. The distribution of this presentation to other persons or in other jurisdictions may be restricted by law, and persons
into whose possession this presentation comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Any failure to
comply with these restrictions may constitute a violation of the federal securities laws of the United States and the laws of other
jurisdictions.
This presentation contains forward-looking statements These statements are subject to certain risks and uncertainties that couldThis presentation contains forward-looking statements. These statements are subject to certain risks and uncertainties that could
cause the performance or achievements of Thoresen Thai Agencies Public Company Limited to differ materially from the information set
forth herein, although such information reflects forecasts and projections prepared in good faith based upon methods and data that are
believed to be reasonable and accurate as at the dates thereof and although all reasonable care has been taken to ensure that the facts
stated herein are accurate and that the forward-looking statements, opinions and expectations contained herein are based on fair and

bl ti Th Th i A i P bli C Li it d d t k bli ti t i th f d l kireasonable assumptions. Thoresen Thai Agencies Public Company Limited undertakes no obligation to revise these forward-looking
statements to reflect subsequent events or circumstances. Individuals should not place undue reliance on forward-looking statements
and are advised to make their own independent analysis and determination with respect to the forecasted periods, which reflect
Thoresen Thai Agencies Public Company Limited views only as of the date hereof.
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วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุนของบรษิัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ุ ู ุ

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ สําหรับปบญัชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. ญ ุ

2551 และรับรองรายงานประจําป

พจิารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ุ ุ ญ ุ ญ ุ

กันยายน พ.ศ. 2551 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี

ิ ั  ิ ป  ิ ัพจิารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ

พจิารณาและอนมัติการจายเงินปนผลในรปของหนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบญัชีุ ู ุ ญ

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

พจิารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 868,684,422 บาท เปน 818,684,422 
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ุ ุ

บาท และการแกไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ



วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ตอ)

พจิารณาและอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 818,684,422 บาท เปน 933,052,865 

บาท และการแกไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯบาท และการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯ

พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุน

พจิารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระ

้ ้

พจิารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ

ิ ั ิ ใ  ิ ั  ไิ  ํ ั ( ) ใ ํ ั

พจิารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบญัชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 

พจารณาและอนุมตการใหบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) ออกใบสาคญแสดง

สิทธิจํานวน 3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน (รวมถงึพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 

ของบรษิัท เมอรเมด มารไิทม จํากดั (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ภายใต
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โครงการเสนอขายหลักทรพัยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 
(ESOP Scheme)



พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบรษิัทฯ 

ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551ุ

จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

ผูถือหุนเขารวมประชมุดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 702 ราย คิดเปนรอยละ 45.12 ของจํานวนหุนที่จําหนาย

แลวทั้งหมดของบริษัทฯ

จุดเดนหลักที่เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ไดแก: 

– บริษัทฯ ไดรับรางวัลจากนิตยสาร “Asiamoney” ซึ่งจัดลําดับให TTA เปนบริษัทที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยม

ี่  ป ไ ใ ป ิ ั ี่ ี  ั ั 

AWARDS

ทีสุดแหงประเทศไทยในประเภทบริษัททีมมีลูคาหลักทรัพยตามราคาตลาดขนาดกลาง

– ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกรง งบดุลที่ดีขึ้น และการริเริ่มการลงทุนและการจัดหาทุนใหมๆ หลายอยางเพื่อ

รองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตรองรบการเตบโตของบรษทฯ ในอนาคต

– การจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.65 บาท และการปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวา   

รอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ัง

ไมเกิดขึ้นจริง 

– การอนุมัติการซื้อเรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลํา จาก PT PAL Indonesia (Persero)
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พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบรษิัทฯ 

ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 (ตอ)ุ ( )

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา                                              

ที่ประชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนุ ุ ู ุ

ครั้งที่ 1/2551

วาระจะอนมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51วาระจะอนุมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ 51

66



พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงินของบริษัทฯ          

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551ญ ุ

มีผลประกอบการที่แข็งแกรงโดยมีการเติบโตของรายไดที่สูงและมีการเติบโตของกําไรในทั้ง 3 กลุมธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินสูงที่สุดเปนประวัติการณ กลาวคือ …

– อัตราคาระวางเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซนเพิ่มขึ้นรอยละ 64.2 เปน 25,303 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน

– จํานวนวันเดินเรือของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3 เปน 22,987 วัน (เรือที่บริษัทฯ เปนเจาของ 

15 713 วัน และเรือที่เชามาเสริมกองเรือ 7 274 วัน) 15,713 วน และเรอทเชามาเสรมกองเรอ 7,274 วน) 

– ปริมาณสินคาที่ขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 29.1 และมีอัตราการใชประโยชนจากกองเรือที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6

– กําไรสุทธิจากธุรกิจงานบริการนอกชายฝงเพิ่มขึ้นรอยละ 79.6

การเนนหนักในคุณภาพของการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ประสบความสําเร็จในโครงการใหมๆ สําหรับธุรกิจหลัก                         

และการซื้อสินทรัพยอยางรอบคอบ อาทิ

– โครงการสั่งตอเรือบรรทกสินแหงเทกองใหมจํานวน 5 ลํา เรือขดเจาะ 1 ลํา เรือบริการที่ควบคมดวยยานสํารวจที่ใชรีโมทโครงการสงตอเรอบรรทุกสนแหงเทกองใหมจานวน 5 ลา เรอขุดเจาะ 1 ลา เรอบรการทควบคุมดวยยานสารวจทใชรโมท

คอนโทรล 1 ลํา และเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา 1 ลํา ซึ่งไดมีการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับโครงการเหลานี้ไวหมดแลว

– มีสัญญารับขนสงสินคาลวงหนาของเรือบรรทกุสินคาแหงเทกองเปนจํานวน 3,296 วัน ในรอบปบัญชี 2552

ใ– มีการเซ็นสัญญาการใชเรือเคเอ็ม-1 และ เรอืเมอรเมด คอมมานแดอร โดยเปนสัญญาระยะกลาง

– มีการเขาถือหุนโดยตรงใน PT Perusahaan Pelayaran Equinox รอยละ 49 เพื่อเสริมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองของ

บริษัทฯ
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– มีการเขาถือหุนโดยออมในบริษทั อัลลายด มารีน แอนด อิควิปเมนท เอสดีเอ็น บีเอชดี รอยละ 22.5 และถือหุนโดยตรงใน             

บริษัท ซีสเคป เซอรเวย พีทีอี ลิมเิต็ด รอยละ 80 เพิ่มเสริมธุรกิจงานวิศวกรรมโยธาใตน้าํของบริษัทฯ



พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงินของบริษัทฯ                        
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

(  )(ตอ)
ดัชนีคาระวางเรือบอลติค (BDI)
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ที่มา: Baltic Exchange Limited



พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงินของบริษัทฯ                       

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
(  )(ตอ)

การใชจายในการสํารวจและผลิตและราคาน้ํามัน
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ที่มา: Fearnleys



พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงินของบริษัทฯ          
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

(  )

(ลานบาท) สวนแบงกําไรสุทธิจากกลุมตางๆ 

(ตอ)

กลุมธุรกิจ

บริการที่

เกี่ยวของกับการ
กลุมธุรกิจงาน

บริการนอกชายฝง

กลุมธุรกจิ
รอบปบัญช ี 2550 รอบปบัญช ี2551 อัตราการเติบโต (%)

รายได กําไรสุทธิ รายได กําไรสุทธิ รายได กําไรสุทธิ

กลมธรกจิเรอื
เดินเรือ

กลมธรกิจ

บรการนอกชายฝง

6%

กลมุธุรกจเรอ

บรรทุกสินคา   

แหงเทกอง

7,012 4,435 28,940 8,310 70% 87% 3%

กลุมธุรกจ

เรือบรรทุก

สินคาแหง

เทกอง

กลุมธุรกจิงาน

บริการนอกชายฝง
4,263 576 5,612 1,035 32% 80%

กลมธรกจิที่กลมุธุรกจท

เกี่ยวของกับการ

เดินเรือ

760 168 1,040 306 37% 83%

หมายเหต  ตัวเลขขางตนรวมกําไร/ขาดทนจากอัตราแลกเปลี่ยนและสวนผถือหนสวนนอย

หมายเหต:ุ ตัวเลขขางตนรวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตรา 

แลกเปลีย่นแตไมรวมสวนผูถือหุนสวนนอย

91%

หมายเหต:ุ ตวเลขขางตนรวมกาไร/ขาดทุนจากอตราแลกเปลยนและสวนผูถอหุนสวนนอย ู ุ
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การเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกรงดวยรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย



พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงินของบริษัทฯ                      
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

(  )(ตอ)
จุดเดนทางการเงิน

ลานบาท 2551 2550 %ลานบาท 2551 2550 %

รายได* 35,382.47 21,318.59 +65.97

คาใชจาย 25,410.00 15,456.36 +64.40, ,

กําไรกอนดอกเบี้ย/ภาษ/ีคาเสื่อมและคาใชจายตัดจําหนาย 12,023.09 7,712.25 +55.90

ดอกเบี้ยจาย 535.68 665.47 -19.50

กําไรสุทธิ** 8,776.44 4,961.95 +76.87

ิ  ั ั ใ เงินสดและมูลคาหลักทรัพยในความตองการของตลาด 11,990.56 4,045.76 +196.37

เรือเดินทะเลและอุปกรณสุทธิ 13,631.94 14,933.14 -8.71

หนี้สินรวม 12 928 02 12 126 89 +6 61หนสนรวม 12,928.02 12,126.89 +6.61

รวมสวนของผูถือหุน*** 29,215.10 16,017.08 +82.40

ที่มา: TTA

้ ่

111111

* รายไดทั้งหมดรวมกําไรจากอัตราแลกเปลีย่น
** กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ
*** รวมสวนของผูถือหุนสวนนอย



พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงินของบริษัทฯ          
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

(  )(ตอ)

เงินทุนที่แข็งแกรงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ กลาวคือ ...

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทนระยะสั้นเปนจํานวน 11 990 6 ลานบาทบรษทฯ มเงนสดและเงนลงทุนระยะสนเปนจานวน 11,990.6 ลานบาท

บริษัทฯ ยังคงมีการจัดการเงินทุนของบริษัทฯ อยางระมัดระวัง

– สินทรัพยทั้งหมดภายใตโครงการสั่งตอเรือใหมมีเงินทนรองรับแลวุ

– มกีารซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพจํานวน 39 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําใหจํานวนหนี้สินตอทุนนอยลง และลดผลกระทบของผูถือ
หุนจากการที่มีจํานวนหุนเพิ่มขึ้นจาการแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ (หลังสิ้นสุดรอบบัญชี 30 กันยายน 2551)

– การจดทะเบียนบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรนั้น จะสงผลให( )

เมอรเมดมีการขยายธุรกจิอยางมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยพึ่งพาบริษัทฯ นอยลง

การเริ่มลงทุนในกลุมธุรกิจขนสง พลังงาน และโครงสรางขั้นพื้นฐาน หลังจากพิจารณาวาธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
มีแนวโนมลดต่ําลงมแนวโนมลดตาลง

ลานบาท 2551 2550

เงินสดและมลคาหลักทรัพยในความตองการของตลาด 11 990 56 4 045 76เงนสดและมูลคาหลกทรพยในความตองการของตลาด 11,990.56 4,045.76

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 8,068.55 9,076.56

รวมสวนของผูถือหุน 29,215.10 16,017.08

12

ู ุ

ยอดหนี้สินสุทธิตอทุนสุทธิ (0.16) 0.24



พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงินของบริษัทฯ          
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

(  )(ตอ)

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชมผถือหนสมควรรับทราบผลการคณะกรรมการพจารณาแลวเหนวา ทประชุมผูถอหุนสมควรรบทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี 2551 และรับรองรายงานประจําป

ั ิโ ใ  ี วาระจะอนุมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ 51

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบุ ู ุ ุ

การเงินของบริษัทฯ ซึ่งถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

วาระจะอนมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51วาระจะอนุมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ 51

13



พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประชมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551ุ ฤ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถอืหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน ณ วนัที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ 1.50 บาทู ุ ฤ ุ

บริษัทฯไดดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา

14

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด     

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551ญ ุ

รอบบัญชสีิ้นสด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทนระยะสั้นเปนจํานวน 11,990.56 รอบบญชสนสุด ณ วนท 30 กนยายน 2551 บรษทฯ มเงนสดแล เงนลงทุนร ย สนเปนจานวน 11,990.56 

ลานบาท

ดวยสถานะทางการเงินที่แข็งแกรง บริษัทฯ อยในสถานะที่โดดเดน เพื่อพรอมจะเผชญิภาวะเศรษฐกิจที่มีดวยสถานะทางการเงนทแขงแกรง บรษทฯ อยูในสถานะทโดดเดน เพอพรอมจะเผชญภาวะเศรษฐกจทม

แนวโนมวาจะถดถอยในอนาคต

- ยอดเงินสดทีแ่ข็งแกรงนี้จะสรางโอกาสใหบรษิัทฯ สามารถซื้อสนิทรัพยหรือบริษัทตางๆ ในราคาที่ไดเปรียบ ยอดเงนสดทแขงแกรงนจะสรางโอกาสใหบรษทฯ สามารถซอสนทรพยหรอบรษทตางๆ ในราคาทไดเปรยบ

คณะกรรมการและฝายบริหารเชื่อวาเปนประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ในการสํารองเงินสดเพื่อเตรียมพรอมรับกับ

ภาวะถดถอยของธรกิจเรือบรรทกสินคาแหงเทกองที่คาดวาจะเกิดขึ้นอีกหลายปในอนาคตและเพื่อใหมีโอกาสที่ภาวะถดถอยของธุรกจเรอบรรทุกสนคาแหงเทกองทคาดวาจะเกดขนอกหลายปในอนาคตและเพอใหมโอกาสท

จะซื้อสนิทรัพยหรือบริษัทตางๆ ในอนาคต

การสํารองเงินสดเปนการเตรียมความพรอมอยางรอบคอบเพื่อเผชิญภาวะเศรษฐกิจ

15

การสารองเงนสดเปนการเตรยมความพรอมอยางรอบคอบเพอเผชญภาวะเศรษฐกจ

ที่มีแนวโนมถดถอย



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด     

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)

ภาพรวมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองยังคงออนตัวในป 2552 …

ญ ุ ( )

ไตรมาสที่ 1/2551 ไตรมาสที่ 1/2552 %
ปริมาณสินคา (ตัน) 3,868,054 3,221,368 -16.72

จํานวนเที่ยวเรือ 103 94 -8.74

จํานวนวันเดินเรือที่วิ่งเปลา 176 412 +134.09

กองเรือโทรีเซน กองเรือที่เชามาเพิ่มเติม รวม

จํานวนวันเดินเรือที่มีสัญญาวาจางแลว 6,549 2,589 9,136ญญ

จํานวนวันเดินเรือที่ยังไมมีสัญญาวาจาง 8,775 891 9,666

% จํานวนวันเดินเรือที่ยังไมมีสัญญาวาจาง 57.35% 25.62% 51.41%

คาเชาเรือที่ยังไมมีสัญญามารองรับคิดเปนเงิน 22.25 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา                    

ที่มา: TTA

1616

คาเชาเรอทยงไมมสญญามารองรบคดเปนเงน 22.25 ลานดอลลารสหรฐอเมรกา                    

ตลอดปบัญชี 30 กันยายน 2552



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด     

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)

ยอดการสั่งเรือตอใหมคิดเปนรอยละ 64.51 ของจํานวนเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั้งหมด

ญ ุ ( )

ขนาด 

ลานเดทเวทตัน

2552 2553 2554

จํานวน ลานเดทเวทตัน จํานวน ลานเดทเวทตัน จํานวน ลานเดทเวทตัน

10-40 272 8.356 206 6.535 168 5.653

40-60 307 16.988 300 16.956 195 11.026

60-100 155 12.793 248 20.333 184 15.058

100-150 18 2.034 26 2.966 33 3.774

150+ 180 35.361 289 54.243 131 28.611

รวม 932 75.532 1,069 101.033 711 64.122

1717

ที่มา : Fearnleys – Bulk Fleet Update (ธันวาคม – 2551)



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด     

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

ญ ุ ( )

เพื่อที่จะสาํรองเงินสดของบริษัทฯ ไว เงินปนผลใน

1 65

2.25

ุ ( )

รอยละ 22

รอยละ 36
รอบบัญชปี 2551 จะจาย ดังนี้

– เงินปนผลเปนเงนิสดจํานวน 2.25 บาทตอหุน 

้ ้
1.35

1.65รอยละ 22
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 

1.50 บาทตอหุน ดังนัน้คงเหลือเงินปนผลที่จะ

จายใหแกผถือหนอีกจํานวน 0 75 บาทจายใหแกผูถอหนุอกจานวน 0.75 บาท

– หุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดมิตอ 1 หุนปนผล  

จํานวนเศษของหุนทีน่อยกวา 1 หุนปนผลจะจาย

รอบปบัญชี 2549 รอบปบัญชี 2550 รอบปบัญชี 2551

ุ ุ

เปนเงนิสด

รอบปบญช 2549 รอบปบญช 2550 รอบปบญช 2551

ที่มา: TTA

เงินสดปนผลตอหนเพิม่ขึ้นจาก 1.65 บาทตอหน เปน 2.25 บาทตอหน นอกจากนี้ ทกๆ 10 หนเดิม

18

เงนสดปนผลตอหนุเพมขนจาก 1.65 บาทตอหุน เปน 2.25 บาทตอหนุ นอกจากน ทุกๆ 10 หุนเดม

จะได 1 หุนใหม



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด     

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)

การคํานวณการจายเงินปนผล

ญ ุ ( )

บาท 2551

กําไรสุทธิ 8,776,439,970

หัก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -236,320,849

กําไรสุทธิหลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 8,540,119,121ุ

จํานวนหุน 643,684,422

เงินปนผลจายตอหุน (มลคาหุนที่ตราไว) 2.35

ที่มา:  TTA

ุ ( ู ุ )

อัตราการจายเงินปนผล (มูลคาหุนที่ตราไว) รอยละ 17.71

่

19

เงินปนผลที่เปนเงนิสดจะเทากับ 3.32 บาทตอหุน ตามนโยบายการจายปนผล



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด     

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)ญ ุ ( )

หักภาษ ีณ ที่จายรอยละ 10 ของมูลคาของหุนปนผลที่เปนเงินสดและเปนหุน 

การจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผล : การหักภาษีตอหุน
ู ุ ุ

– หุนปนผลที่เปนเงินสด 0.75 บาทตอหุนจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย  0.075 บาทตอหุน

– หุนปนผลที่จายเปนหุนจะตีมูลคาเปนเงินสด 0.10 บาทตอหุน และจะถกูหกัภาษี ณ ที่จาย 0.010 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท ออกหุนปนผลดวยอัตรา 10 หุนเดิมได 1 หุนใหม) และจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่าย 0.010 บาทตอหุน

้ดังนั้น ยอดเงินหักภาษ ีณ ที่จาย จะเทากับ 0.085 บาท ตอหุน และจะใชคํานวณใหกับผูถือหุนทุกราย ไมวาจะไดรับเปนหุนหรือ
ไดเงินสดจากเศษหุนปนผล

ตัวอยางการคํานวณ (บาท)
จํานวนหนที่ถือ 100 000 100 001จานวนหนุทถอ 100,000 100,001

มูลคาของเงินสดทีไ่ดรับ (0.75 บาทตอหุน) 75,000.00 75,000.75

มูลคาของหุนปนผลทีไ่ดรับ (0.10 บาทตอหุน) 10,000.00 10,000.10

มูลคาของเงนิสดและหุนปนผลที่ไดรับ 85,000.00 85,000.85

หักภาษีรอยละ 10 ของมลูคาที่ไดรับ (8,500.00) (8,500.09)

เศษหน 0 หน 1 หนเศษหุน 0 หุน 1 หุน

การจายเงินปนผลเปนเงินสดสําหรับเศษหุน (0.10 บาทตอหุน) 0.00 0.10

เงินสดทีไ่ดรับทั้งหมด 75,000.00 75,000.85

่ ้

2020

เงนิสดที่ไดรับทั้งหมดหลังหักภาษี 66,500.00 66,500.77

จํานวนหุนที่ไดรับ (อัตรา 10 หุนเดมิตอ 1 หุนใหม) 10,000 หุน 10,000 หุน



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด                       

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)ญ ุ ( )

วันสําคัญ

รายละเอียด

ั XD 4 กุมภาพันธ 2552

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) 6 กุมภาพันธ 2552ู ุ ( ) ุ

วันปดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุน 10 กุมภาพันธ 2552

วันกําหนดจายเงินปนผลที่เปนเงินสด 24 กุมภาพันธ 2552

วันที่หนปนผลถกโอนเขาบัญชีของผถือหน ประมาณ 25 กมภาพันธ 2552วนทหุนปนผลถูกโอนเขาบญชของผูถอหุน ประมาณ 25 กุมภาพนธ 2552

วันที่หุนใหมซื้อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ ประมาณ 1 มีนาคม 2552

2121



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด     

สําหรบัรอบปบญัชีสิน้สดวันที่ 30 กันยายน 2551 (ตอ)ญ ุ ( )

      คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา                                       

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป                                

ในรูปของเงินสดและหุนปนผล

วาระจะอนมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51วาระจะอนุมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ 51
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การเสนอการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนและการจดัสรร
หนสามญัเพิม่ทนที่ออกใหมุ ญ ุ

จํานวน หมายเหตุ

ปร กอบดวยหนที่ออกแล ชําร แลวจํานวน 643 684 422 หน    

ทุนจดทะเบียนเดิม 868,684,422

ประกอบดวยหุนทออกและชาระแลวจานวน 643,684,422 หุน    

หุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ

ของบริษัทฯ จํานวน 175,000,000 หุน และหุนที่จดทะเบียนแตยัง

ไ ไ ื่ ใมิไดนําออกจําหนายจัดสรรไวเพือบุคคลในวงจํากัด (private 

placement) จํานวน 50,000,000 หุน  

ิ  ี่ ี
บริษัทฯ จําเปนที่จะตองยกเลิกหนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนาย

การยกเลิกหุนทีจดทะเบียน

แตยังมิไดออกจําหนาย
-50,000,000

บรษทฯ จาเปนทจะตองยกเลกหุนจดทะเบยนทยงมไดออกจาหนาย

ยกเวนหุนที่สํารองไวเพื่อหุนกูแปลงสภาพ กอนการเพิม่ทุนจด

ทะเบียนใดๆ 

ื่ ั  ี่ ั  ํ  ื่ ั

ทุนจดทะเบียนที่เพิม่ขึ้น 114,368,443

เพือวัตถุประสงคทีจะจัดสรรหุนจํานวน 64,368,443 หุนเพือรองรับ

การจายหุนปนผล (10 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม) และหุนจํานวน 

50,000,000 หุน สําหรับบุคคลในวงจํากัด (private placement)   

่ ่ ่

ที่ยกเลิกดังกลาว

ทุนจดทะเบียนใหม 933,052,865

23

จากที่กลาวขางตน คณะกรรมการเสนอใหผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 114,368,443 หุน เพื่อ

รองรับการจายหุนปนผลและเพื่อจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดที่อาจมีในอนาคต



การเสนอการเปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนและการจดัสรร
หนสามญัเพิม่ทนที่ออกใหม (ตอ)ุ ญ ุ ( )

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการ

ี่ ีเปลียนแปลงทุนจดทะเบยีน

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการ

จัดสรรหนสามัญเพิ่มทนจดสรรหุนสามญเพมทุน

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51

24



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

รายละเอียด

การศึกษา
สํ ็ ศึ ป ิ  ี( ี ิ

กรรมการปจจุบัน กรรมการคนใหม

สาเรจการศกษาปรญญาตร (เกยรต

นิยม) สาขา Philosophy, Politics 
and Economics จาก Oxford 
University ประเทศอังกฤษ

นายอัศวิน คงสิริ

University ประเทศองกฤษ

Banff School of Advanced 
Management ประเทศแคนาดา

ประสบการณการทํางาน

ดร. พิชิต นธิิวาสิน

ประสบการณการทางาน

กรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)

กรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

่กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสียงและประธาน

กรรมการสรรหา บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)
ดร. ศิริ การเจริญดี

25

มีประสบการณการทํางานที่กวางขวางทั้งทางดานการธนาคารรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
(ตอ)( )

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา                                       

ที่ประชมผถือหนสมควรแตงตั้งบคคลที่เสนอเขาดํารงตาํแหนงุ ู ุ ุ

กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51

26



พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ               

และการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏบิัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของสถาบนัสงเสริมกรรมการบริษัทไทย

ุ

เพื่อดึงดูดกรรมการที่มีคุณภาพสูงทั้งในประเทศและในภูมิภาค

เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของกรรมการ และธรกิจของ TTA ทีุ่

กําลังขยายตัว

27

องคประกอบของคณะกรรมการที่แข็งแกรงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ที่เปนไปอยางตอเนื่อง



พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ               

และการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ)

คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบนั คาตอบแทนกรรมการที่นําเสนอ

( )

สรุปการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนคณะกรรมการที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

กรรมการทีม่ิใชเปน

กรรมการบรหิาร

กรรมการทีม่ิใชเปนผูบรหิารไดรับคาตอบแทนรายเดอืน

ไมไดรับคาตอบแทนในรปแบบอื่น ๆ

ไดรับคาตอบแทนรายเดอืนในอัตราเดียวกันกับ

คาตอบแทนปจจุบัน

กรรมการไดรบัเบี้ยประชุม  45,000 บาทตอครั้งู ๆ ุ

ประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุม 54,000 บาทตอครั้ง

กรรมการกาํหนด
กรรมการกาํหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหาไดรับ

เบี้ยประชม 10,000 บาทตอครั้ง

กรรมการกาํหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหาไดรับ

เบี้ยประชม  15,000 บาท ตอครั้ง
คาตอบแทน/กรรมการ

สรรหา

ุ ,

ประธานกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและกรรมการ     

สรรหาไดรับเบี้ยประชุม 12,000 บาทตอครั้ง

ุ ,

ประธานกรรมการกาํหนดคาตอบแทนและกรรมการ     

สรรหาไดรับเบี้ยประชุม 18,000 บาทตอครั้ง

จายคาตอบแทนเพิ่มเติม (โบนัส) เมื่อกําไรสทธิประจาํป จายคาตอบแทนเพิ่มเติม (โบนัส) เมื่ออตัราผลตอบแทน

คาตอบแทนเพิ่มเติมในรูป

ของเงินรางวัลประจาํป

(โบนัส)

จายคาตอบแทนเพมเตม (โบนส) เมอกาไรสทุธประจาป

ของงบการเงินรวม (ไมรวมผลกําไรหรอืขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึน้จริง) เกิน 2,000 ลานบาท

กรรมการทีไ่มเปนผูบริหารจะไดรับโบนัสในอัตรารอยละ

จายคาตอบแทนเพมเตม (โบนส) เมออตราผลตอบแทน

จากเงินลงทุนของผูถือหุนเกินรอยละ 15*

กรรมการทีไ่มเปนผูบริหารจะไดรับโบนัสในอัตรารอยละ

0.50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมสวนที่เกินกวาู

0.35 ของกาํไรสวนที่เกิน 2,0000 ลานบาท

ุ

รอยละ 15

* คํานวณจาก กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 

            ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม 

ไ  ี ป ี่ ป ใ โ   ํ ั ิ
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ไมมีการเปลียนแปลงในนโยบายการจายคาตอบแทนสาํหรับกรรมการบริหารและกรรมการ

ตรวจสอบ



พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ               

และการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ)

คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการโดยเฉลี่ย (บาท)

และการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ)

6 919 5066,919,506

1,022,667
1,481,007

 ึ  ิ 

TTA คาตอบแทนโดยเฉลี่ย คาตอบแทนสูงสุด

หมายเหตุ: คาตอบแทนคณะกรรมการรวมถงคาตอบแทนของคณะกรรมการอสระดวย

คาตอบแทนสูงสุดและคาตอบแทนโดยเฉลี่ยเปนคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดเกินกวา 10,000 ลานบาท

ที่มา: รายงานผลสํารวจจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกีย่วกบัคาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2550

29

คาตอบแทนกรรมการที่เสนอสอดคลองกับคาตอบแทนโดยเฉลี่ยในตลาด



พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ               

และการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ)

ตารางคาตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ

และการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ)

ตารางคาตอบแทนใหม

อัตราผลตอบแทน

จากสวนของผถือ

กําไรสุทธิ (บาท) สัดสวนของกาํไรสุทธิ          

ที่เกินรอยละ 15 (บาท)

โบนัส (บาท) จํานวนเงนิปนผลจาย

ใหแกผถือหน ในอัตรา 

รอยละของโบนัสเทียบ

กับอัตราเงนิปนผลจายจากสวนของผูถอ

หุน(รอยละ)

ทเกนรอยละ 15 (บาท) ใหแกผูถอหนุ ในอตรา 

รอยละ 25

กบอตราเงนปนผลจาย

10 2,502,170,000 - - 625,542,500 -

15 3 753 255 000 938 313 75015 3,753,255,000 - - 938,313,750 -

20 5,004,340,000 1,251,085,000 6,255,425 1,251,085,000 0.5%

2 6 2 42 000 2 02 1 0 000 12 10 8 0 1 63 8 6 2 0 0 8%25 6,255,425,000 2,502,170,000 12,510,850 1,563,856,250 0.8%

30 7,506,510,000 3,753,255,000 18,766,275 1,876,627,500 1.0%

35 8,757,595,000 5,004,340,000 25,021,700 2,189,398,750 1.1%

หมายเหตุ: ประมาณการกําไรสุทธิ ไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่มา: ขอมูลบริษัท

โ ั ิ  ํ ิ ็  ื่ ี ั ี่ ิ่ ึ้ ี่  ื  ไ  ั

30

โบนัสของกรรมการคิดเปนจํานวนเงินเล็กนอยเมือเทียบกับผลตอบแทนทีเพมิขึนทีผูถือหุนไดรับ

และจะไมมีการจายโบนัสใหแกกรรมการหากกําไรสุทธิของกลุมบรษิัทฯ ต่ํากวา 3,750 ลานบาท



พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ               

และการกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ (ตอ)( )

คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัตินโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนคณะกรรมการ

วาระจะอนมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 66.67วาระจะอนุมตโดยใชคะแนนเสยงรอยละ 66.67
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พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบญัชีสําหรบัปบญัชีสิน้สุด 30 

กันยายน พ.ศ. 2552 และกาํหนดจาํนวนเงินคาสอบบญัชปีระจาํป ญ

คณะกรรมการตรวจสอบอนมัติการแตงตั้งผสอบบญัชจีากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบีเอเอส จํากัดุ ู ญ ู

เปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําป 2552

นายขจรเกียรติ อรณไพโรจนกล ผสอบบญัชีรบัอนญาตเลขที่ 3445 (ผสอบบญัชปีจจบนั)– นายขจรเกยรต อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบญชรบอนญุาตเลขท 3445 (ผูสอบบญชปจจุบน)

– นายสุดวณิ ปญญาวงศขันติ ผูสอบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3534(ผูสอบบัญชปีจจบุัน)

– นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3430 (ผูสอบบญัชปีจจุบัน)

ผูสอบบญัชีไดรับคาสอบบญัชเีปนจํานวนเงนิ 2,965,000 บาทสําหรับคาสอบบญัชีของงบการเงินของบริษัทฯ

ซึ่งเทากับป 2551
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พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบญัชีสําหรบัปบญัชีสิน้สุด 30 

กันยายน พ.ศ. 2552 และกาํหนดจาํนวนเงินคาสอบบญัชปีระจาํป (ตอ) ญ ( )

คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบญัชี

สําหรบัปบญัชสีิ้นสด 30 กันยายน ป 2552 และกาํหนดจํานวนเงินสาหรบปบญชสนสุด 30 กนยายน ป 2552 และกาหนดจานวนเงน

คาสอบบญัชปีระจําป

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน ภายใตโครงการเสนอขายหลกัทรัพย
ใ   ั ใหแกพนักงานของเมอรเมด

เมอรเมดเปนบริษัทสําคัญที่ทํารายไดใหกับกลุมบริษัทโทรีเซนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทฯ จะใหการสนับสนนเมอรเมดในฐานะผถือหนรายหนึ่งซึ่งบริษัทฯ จะใหอํานาจผบริหารเมอรเมดในการตัดสินใจบรษทฯ จะใหการสนบสนุนเมอรเมดในฐานะผูถอหุนรายหนงซงบรษทฯ จะใหอานาจผูบรหารเมอรเมดในการตดสนใจ
ดานกลยุทธและการดําเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
3,000,000 หนวยใหพนักงานของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน เพื่อสรางแรงจูงใจในการ

รายละเอียด

, , ู
ทํางานและใหประโยชนตอบแทนแกฝายบริหารของเมอรเมดในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ

ขอมูลหลักของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของเมอรเมด

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมอรเมดจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสทิธิหลังวันที่ 30 กันยายน 2552                   

และภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากหนวยงานตางๆ

ใจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,000,000 หนวย

จํานวนหุนที่รับรองการใชสิทธิ 3,000,000หุน คิดเปนรอยละ 0.55 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของเมอรเมด

ใ สํ ั ส สิ ิ 5 ปอายุของใบสาคญแสดงสทธ 5 ป

ราคาเสนอขาย หนวยละ 0 บาท

ขึ้นอยูกับราคาการใชสิทธิจะคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนเมอรเมดทีท่ํา

ราคาการใชสิทธิ

ู ุ

การซื้อขายในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเปนเวลา 15 วันติดตอกัน                   

กอนวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน ภายใตโครงการเสนอขายหลกัทรัพย
ใ   ั  (  )ใหแกพนักงานของเมอรเมด (ตอ)

โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหพนักงานในปจจุบัน

รายละเอียด

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการอนมัติ มีใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 3,832,053 หนวย หรือเทากับ 3,832,053 หนใบสาคญแสดงสทธทไดรบการอนุมต มใบสาคญแสดงสทธจานวน 3,832,053 หนวย หรอเทากบ 3,832,053 หุน

วันที่ไดรับอนุญาตจาก กลต. 25 มิถุนายน 2551

่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 พฤศจิกายน 2551

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก 698,000 หนวย

ใอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ป

ราคาการใชสิทธิ 0.30 ดอลลารสิงคโปรตอหุน

ั ี่ ใ ํ ั  โ   ราคาตลาด ณ วันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 0.26 ดอลลารสิงคโปรตอหุน
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การใหหลักทรพัยแกพนักงานขึ้นอยูกับผลการทํางานตามเปาหมายของผลงานตางๆ ที่กําหนดไว



พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน ภายใตโครงการเสนอขายหลกัทรัพย
ใ   ั  (  )ใหแกพนักงานของเมอรเมด (ตอ)

คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิจํานวน 3 000 000 หนวยใหพนักงาน ภายใตโครงการเสนอแสดงสทธจานวน 3,000,000 หนวยใหพนกงาน ภายใตโครงการเสนอ

ขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75
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