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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
redistributed 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 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( TTA ) who are also (I) Non‐US persons, as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
ʺSecurities Actʺ), 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

i hi i h ld i f h l b d b h i i A f il l i hpossession 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 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 thatset 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 reasonable 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
t t t d d i d t k th i i d d t l i d d t i ti ith t t th f t d i d hi hstatements 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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วาระการประชมุเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมุ ญ ญ ู ุ ุ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553

พิจารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และพจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ สาหรบปบญชสนสุด 30 กนยายน พ.ศ. 2553 และ

รับรองรายงานประจําป

พิจารณาและอนุมัติงบดลุ บัญชกีําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรบัปบญัชีสิ้นสุด 30 กนัยายน ุ ุ ญ ุ ญ ุ

พ.ศ. 2553

ิ ั ิ  ิ ป ํ ั ป ั ี ิ้ ัพิจารณาและอนุมัติการจายเงนิปนผลสาํหรับปบัญชีสินสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553

พิจารณาและอนมัติการเลอืกตัง้กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 3 ทานใหกลับมาดํารงตําแหนงพจารณาและอนุมตการเลอกตงกรรมการทพนจากตาแหนงตามวาระ 3 ทานใหกลบมาดารงตาแหนง
อกีวาระหนึ่ง พรอมทั้งแตงตั้งกรรมการใหม

ิ ั ิ  ไ โ 
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พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และการแกไขนโยบายคาตอบแทนกรรมการ



วาระการประชมุเพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ตอ)

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรบัปบัญชีสิ้นสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และกําหนด        

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป

พิจารณาและอนุมัติ Naxco ในฐานะหุนสวนใหมของบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากดั 

(“ITA”) โดยการขายหนรอยละ 51 ใน ITA ใหกับ Naxco Asia Pte Ltd  และ Naxco Shipping and 

ิ ั ิ   ป

(“ITA”) โดยการขายหุนรอยละ 51 ใน ITA ใหกบ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and 

Logistics (Thailand) Ltd.

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4 

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4 

ุ ุ

ของบริษัทฯ

ุ ุ

ของบริษัทฯ

พิจารณาและอนมัติการจดัสรรหนสามญัใหม
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พจารณาและอนุมตการจดสรรหุนสามญใหม



วาระการประชมุเพื่อพิจารณาและอนุมัติ (ตอ)

ิ ั ิใ  ิ ั    ิไ  ํ ั  ( ) (“  ”) ใ ํ ั ิ ิพจารณาและอนุมตใหบรษท เมอรเมด มารไทม จากด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ออกใบสาคญแสดงสทธ

จํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนกังาน และบริษัทยอยของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอ

ขายหลกัทรัพยใหแกพนักงาน (ESOP Scheme)

พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี)พจารณากจการอน ๆ (ถาม)
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1/2553ครงท 1/2553

จดัขึ้นเมือ่วันที ่29 มกราคม พ.ศ. 2553  โดยมอีงคประชุมรอยละ 34.32 ของหุนทีจ่าํหนายไดทัง้หมดของบริษัทฯุ ุ

จดุเดนหลักที่แจงตอที่ประชุมสามญัผูถือหุนครัง้ที่ 1/2553 ไดแก :

– ผลประกอบการทางการเงินในป พ.ศ. 2552 ยงัคงมกีําไรแตถูกผลกระทบแงลบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ไดเริ่มสรางสมดลและกระจายความเสีย่งทางธรกิจโดยแบงเปน 3 กลมธรกิจ คอื  กลมขนสง – บรษทฯ ไดเรมสรางสมดุลและกระจายความเสยงทางธรุกจโดยแบงเปน 3 กลุมธุรกจ คอ  กลุมขนสง 

กลุมพลังงาน และกลุมโครงสรางขัน้พื้นฐาน

 ิ ป ป ิ ใ ั – การจายเงนิปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.54 บาท 
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1/2553 (ตอ)ครงท 1/2553 (ตอ)

คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วาที่ประชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญ        

สามัญประจําปผูถอืหุนครั้งที่ 1/2553

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51

7



พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 สาหรบรอบปบญช 2553 

จุดเดนทางการเงนิ

ลานบาท รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552 เปลี่ยนแปลงรอยละลานบาท รอบปบญช 2553 รอบปบญช 2552 เปลยนแปลงรอยละ

รายได 17,893.11 19,959.92 -10.35%

กําไรขั้นตน 2,685.25 3,618.52 -25.79%

EBITDA (จากการดําเนินงาน) 2,970.84 3,455.32 -14.02%

EBITDA (รวมรายการพิเศษ1) 3,300.54 4,418.86 -25.31%

้ ้ 2ดอกเบียรับ/-ดอกเบียจาย (สุทธิ)2 -415.96 -252.61 64.66%

กําไรสุทธ ิ 795.57 1,813.71 -56.14%

หนี้สินรวม 14,238.77 6,986.79 103.80%

รวมสวนของผูถือหุน 31,532.14 31,091.44 1.42%ู ุ
ที่มา: TTA

1 รายการพิเศษในรอบปบัญชี 2553 และรอบปบัญชี 2552 คิดเปนจาํนวน 329.70 ลานบาท และจาํนวน 963.54 ลานบาท ตามลําดับ และรวมถึงกาํไรจากการซือ้คนืหุนกู

แปลงสภาพ คานิยมติดลบ กําไร/ขาดทุนจากการขายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และกําไร/ขาดทุนจากสัญญา currency swap 

้ ้ ้

88

2 ดอกเบี้ยจายสุทธ ิรวมถึง ดอกเบี้ยจาย หักลบดวยดอกเบี้ยรับ



พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)สาหรบรอบปบญช 2553 (ตอ)

• กลุมขนสงมีผลกําไรคอนขางคงทีจ่ํานวน 1,021.32 ลานบาท สวนผลการดําเนินงานอื่นๆ รวมกําไรทางบัญชีจํานวน 495.17 ลานบาท
ื ํ ํ ไ ํ 

บริษัทฯ มผีลประกอบการลดลง เนื่องจาก…

จากการขายเรือ 11 ลํา และกําไรจาก Petrolift Inc. จํานวน 51.86 ลานบาท

ธุรกิจเรือขนสงสินคาแหงเทกอง รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552

จํานวนวันทํางาน ทั้งที่เปนเจาของและที่เชามาเสริมกองเรือ 13 323 18 768จานวนวนทางาน – ทงทเปนเจาของและทเชามาเสรมกองเรอ 13,323 18,768

อัตราคาระวาง (ดอลลารสหรัฐฯ) 12,619 11,127

จํานวนปริมาณสินคา (‘000 ตัน) 10,075.76 11,718.90

• เมอรเมด – ขาดทุนสุทธิรวมจํานวน 339.49 ลานบาท และขาดทุนสุทธิ 193.98 ลานบาทเมื่อรวมในงบการเงินรวมของ TTA การขาดทุน
ของเมอรเมดเกิดจากมีอัตราการใชประโยชนของสินทรัพยและอัตราวันทํางานของเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําและเรือขุดเจาะที่ลดลง

MOS – เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํา MDL – เรือขุดเจาะ

รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552 รอบปบัญชี 2553 รอบปบัญชี 2552

จํานวนวันที่ใหบริการ 2 309 2 504 730 730จานวนวนทใหบรการ 2,309 2,504 730 730

อัตราการใชประโยขนสินทรัพย 39.54% 52.64% 56.71% 94.93%

อัตราคาเชาโดยเฉลี่ยตอวัน1 25,213 32,211 45,288 87,315

99

(ดอลลารสหรัฐอเมริกา)

หมายเหต:ุ 1 ตอวันทํางานในรอบปปฏิทิน



พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)สาหรบรอบปบญช 2553 (ตอ)

• กลุมโครงสรางขั้นพื้นฐานมีการเติบโตดานกําไร – โดยสวนใหญแลวมาจากบาคองโค มสีวนแบงกําไรสุทธิให TTA จํานวน 211.71 
ลานบาท และUMS มีสวนแบงกาํไรสุทธิ 79.14 ลานบาท (ไมรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสญัญาลวงหนา) ุ ุ ญญ
ในชวงเวลา 11 เดือนจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ ไดรวมกําไรของ UMS ตามสัดสวนการลงทุน
รอยละ 48.46 จากวันที่ 1 พฤศจิกายน ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรวมกาํไรของ UMS ตามสัดสวนการลงทุนรอยละ 89.55 จาก
วันที่ 1 มกราคม ถงึวันที่ 30 กันยายน 2553

ลานบาท– รอบปบัญชี 2553 บาคองโค UMS

ปริมาณยอดขาย (เมตริกตัน) 151,973 1,166,545

ยอดขาย 2,149.73 2,746.81

กําไรสุทธ/ิ-ขาดทุน 211.71 -49.28 1

อัตราสวนหนี้สนิของบริษัทฯ ยังอยูในระดับต่ําและความสามารถในการชําระหนี้ยังคงแขง็แกรง…

หมายเหต:ุ 1  ตวัเลขดังกลาวเปนตวัเลขทั้งรอบปบัญชีนับจาก 1 ตุลาคม 2552 – 30 กนัยายน 2553

• กระแสเงินสดที่มีอยูและวงเงินสนิเชื่อของบริษัทฯ เพียงพอตอคาใชจายฝายทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ มีสินเชื่อ
จํานวน 677.97 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และมากกวารอยละ 80 ของหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ มีระยะเวลาครบกําหนดคืนเงินกู
มากกวา 12 เดือน
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• บริษัทฯ มีงบดุลที่แขง็แกรง โดยมสีวนของผูถือหุนเทากับ 31,532.14 ลานบาท หรือรอยละ 64.52 ของสินทรัพยรวม



พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)ญ ( )

รายไดสําหรับ 3 กลุมธรุกิจมีความสมดุลมากขึ้น... (ลานบาท)

จาํแนกเปนรอยละรายไดจากการดําเนินงานรอบปบัญชี 2552รายไดจากการดําเนินงานรอบปบัญชี 2553
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14,220
70%

26%

19%

กําไร/-ขาดทุนสุทธิ รอบปบัญชี 2552

%

กําไร/-ขาดทุนสุทธิ รอบปบัญชี 2553

1 019
299

‐322
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42

461
26%

1,019
55%

‐200
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16% 50%

401
22%

42
2%

Transport

Infrastructure สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ขนสง Energy

Corporate(1) 

พลังงาน
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ที่มา: TTA
1  Corporate คือ บรษิทัฯ ถือหุนเพื่อการลงทุน และรวมการตัดคาใชจายระหวางกันของบรษิทัฯ



ผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ สําหรับไตรมาสที่ 1 รอบปบัญชี 2554

(ลานบาท)
รายไดจากการดําเนินงาน กําไรจากการดําเนินงาน/-ขาดทุน
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ที่มา: TTA
1  Corporate คือ บรษิทัฯ ถอืหุนเพื่อการลงทุน และรวมการตัดคาใชจายระหวางกันของบรษิทัฯ

พืนฐาน

ไตรมาส 1 รอบปบัญชี 2554 ไตรมาส 1 ปบัญชี 2553



พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)สาหรบรอบปบญช 2553 (ตอ)

บริษัทฯ กาํลังกาวไปสูการเปนบริษัทฯ ที่จะมุงเนนสินคาโภคภัณฑและโครงสรางขั้นพื้นฐานมากขึ้นในอกี 2-3 ปขางหนา…

ขณะที่ธุรกจิขนสงสินคาแหงเทกองยังคงเปนธุรกิจหลัก ธุรกิจนี้จะไมสามารถใหผลตอบแทนจากเงินลงทุนเหมือนในป 2548 – 2551 
ในอีก 3-5 ปขางหนา

บริษัทฯ ไดใชมาตรการเขมงวดในการที่จะเปลี่ยนแปลงเมอรเมด และคาดวาสภาพตลาดจะดีขึ้นในชวงครึ่งหลงัของป 2554

บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการในสภาพที่แตกตางกนั รวมทั้งบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (กลุมเมอรตัน) บริษัทที่มีการพัฒนา (บาคองโค และยูนิค 
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส) และบริษัทที่เติบโตแลว (ปโตรลิฟต และ บาเรีย เซเรส)

 การผสมผสานและความนาจะเปนของการเขาซื้อกิจการตางๆ เมื่อไมนานมานี้นั้น นาจะสามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดไม
   ื่  ไป ํ ใ  ิ ั ป ใ ิ่  ใ  ั  ื นอยกวารอยละ 15 เมือเวลาผานไป และทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายในการเพิมมลูคาระยะยาวใหกับผูถือหุน
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พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)ญ ( )

การเคลือ่นไหลของราคาหุน TTA มีความสัมพันใกลชิดกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาระวางบอลติค...
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ที่มา: Baltic Exchange Limited

ดัชนีคาระวางบอลติค ราคาหุน TTA



พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)

การเปลี่ยนแปลงในการใชจายของการสาํรวจและผลิตตอราคาน้ํามันคิดเปนรอยละ...

สาหรบรอบปบญช 2553 (ตอ)
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พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)ญ

ราคาถานหินทีใ่หความรอน...

ที่มา: Baltic Exchange Limited
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พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบปบญัชี 2553 (ตอ)สาหรบรอบปบญช 2553 (ตอ)

คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา ที่ประชมผถือหนสมควรรับทราบผลดําเนินงาน     คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวา ทประชุมผูถอหุนสมควรรบทราบผลดาเนนงาน     

ของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี 2553 และรับรองรายงานประจําป

ั ิโ ใ  ี                 วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51

คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา ที่ประชุมสมควรอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ         

ึ่ โ  ี ซึงถูกตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

        วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสยีงรอยละ 51ุ
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พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล

การคํานวณการจายเงินปนผล…

บาท รอบปบัญชี 2553บาท รอบปบญช 2553

กําไรสุทธิ 795,573,570

หักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -59,676,273

กําไรสุทธิหลังจากหักกําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 735,897,297

จํานวนหุน 708,004,413

เงินปนผลจายตอหุน 0.26

อัตราการจายเงนิปนผล 25.01%

วันสําคัญ

XD 7 มีนาคม 2554

่วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record date) 9 มีนาคม 2554

วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชือ่ผูถือหุน 10 มีนาคม 2554

วันกําหนดจายเงินปนผลที่เปนเงินสด 23 มีนาคม 2554

18

วนกาหนดจายเงนปนผลทเปนเงนสด 23 มนาคม 2554

ที่มา : TTA



พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล (ตอ)

      คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา                                                               

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงนิปนผลประจาํป

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ                     

และแตงตั้งกรรมการใหม

รายละเอียด

กรรมการ

ดร. พิชิต นิธิวาสินม.ล. จันทรจฑา จันทรทัต ดร. พชต นธวาสนม.ล. จนทรจุฑา จนทรทต

• ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร

ของบริษัทฯ ตั้งแตป  2548

ไ  ื ้  ื  ใ  ป ิ ้ ใ

• ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบรษิัทฯ ครั้งแรกในป 2549 

• มีความรูและประสบการณที่กวางขวางในธุรกิจถานหินและพลังงาน

• ไดรับการเลือกตังจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบรษิัทฯ ครังแรกใน

ป 2548

• มีความคิดเชงิกลยุทธที่ชัดเจนและเปนผูดําเนินแผนการกระจาย

• ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และเปน

กรรมการสรรหาของบรษิัทฯ

20

ความเสีย่งทางธุรกิจของ TTA

• เปนกรรมการในบาคองโค เมอรเมด และ UMS



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ                        

และแตงตั้งกรรมการใหม (ตอ)

รายละเอียด

( )

กรรมการ

นายศักดิ์ เอื้อชเกียรติ นายออรัล ดับบลิว ดอวนายศกด เออชูเกยรต นายออรล ดบบลว ดอว

• ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบรษิัทฯ ครั้งแรกใน

ป 2550 

ี ื ้  ป  ี่ ็  

• กรรมการใหมที่ไดรับการเสนอชื่อ

• มีพื้นฐานความรูและประสบการณดานธุรกิจโภคภัณฑในภูมิภาค

• มีพืนฐานความรูและประสบการณทีแข็งแกรงทางดานการธนาคาร 

การเงิน การประกอบธุรกิจ และการตรวจสอบภายใน

• ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการสรรหาและกําหนด

เอเชียแปซิฟค

• เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่

บริหารของ Asia Pacific Commodities ของ JP Morgan และเปน

21

คาตอบแทนของบริษัทฯ

• เมื่อไมนานมานี้ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ

วิทยากรเกีย่วกับแผนงานกลยุทธและการเงินของบริษัท



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ                        
และแตงตั้งกรรมการใหม (ตอ)( )

คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วาที่ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอ

ขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่ และแตงตั้งกรรมการใหมตามที่เสนอขางตนกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหนง และแตงตงกรรมการใหมตามทเสนอ

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และการแกไขนโยบายการ

จายคาตอบแทนกรรมการสําหรบัคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยุ

เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคลองแนวปฏิบตัิที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันเพอใหคาตอบแทนของคณะกรรมการ มความสอดคลองแนวปฏบตทดของสมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบริษัทไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ

การแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ อันไดแก

– คาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการ

้ ่– เบี้ยเดินทางสําหรับกรรมการที่พํานักนอกประเทศไทย

– เบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการการลงทนุและ
่

ุ ุ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ จะมีผลในปปฏิทิน พ ศ  2554 เปนตนไปการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการตามทเสนอ จะมผลในปปฏทน พ.ศ. 2554 เปนตนไป
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พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และการแกไขนโยบายการ
จายคาตอบแทนกรรมการสําหรบัคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 

(ตอ)
คณะกรรมการ โครงสรางคาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร

คาตอบแทนรายเดือน กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารทั้ง 9 คน 
จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 

กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 430 000 บาทกรรมการบรหาร จะไดรบคาตอบแทนรายเดอนรวมทงสน 

560,000 บาท 
คาตอบแทนรายเดอนรวมทงสน 430,000 บาท

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง 45,000 บาทสําหรับกรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร

54,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเปลี่ยนแปลง

,

คาเบี้ยเดินทางสําหรับ
กรรมการที่พํานักนอกประเทศ
ไทย

ไมมีคาเบี้ยเดินทาง จากเอเชีย: 500 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน              
จากยุโรป/อเมริกา: 1,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน

โบนัส โบนัส=อัตรารอยละ 0.50  ของกําไรสุทธิของ
่

ไมเปลี่ยนแปลงุ
งบการเงินรวมสวนที่เกินกวารอยละ15 ของ

ผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถือหุน 1

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง 40,000 บาทสําหรับกรรมการตรวจสอบ
48,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

ไมเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและกําหนด
คาตอบแทน 2

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง 15,000 บาทสําหรับกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

18,000 บาทสําหรับประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

30,000 บาทสําหรับกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน

36,000 บาทสําหรับประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนและกาหนดคาตอบแทน กาหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการการ
ลงทุนและ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง ที่ผานมายังไมมีกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

15,000 บาทสําหรับกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

18,000 บาทสําหรับประธานกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

24

1 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน มาจาก 2 ปนี้เปนปแรกทีม่ีการรวมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนหนึ่งกรรมการชุดยอย 
  กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 
              ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม



 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และการแกไขนโยบายการ
จายคาตอบแทนกรรมการสําหรบัคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 

(ตอ) 

คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา                                                               

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ                                     

ไ โ  และการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ                                                      

สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 66.67
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พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสดุ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2554 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชีประจาํปญ

คณะกรรมการตรวจสอบอนมัติการแตงตั้งผสอบบญัชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบีเอเอสคณะกรรมการตรวจสอบอนมุตการแตงตงผสูอบบญชจากบรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบเอเอส

จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ สําหรับรอบปบญัชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ี ไ โ  ี ี่  ี– นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3445 (ผูสอบบญัชีปจจุบนั)

– นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผสอบบญัชีรับอนญาตเลขที่ 3760 (ผสอบบญัชีปจจบนั)นายชาญชย ชยประสทธ ผูสอบบญชรบอนุญาตเลขท 3760 (ผูสอบบญชปจจุบน)

– นางณฐพร พันธุอดุม ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 (ผูสอบบญัชีปจจุบนั)

ขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 3.16 ลานบาท สําหรับคาสอบบัญชีประจําปและราย    

ไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจําป 2554 ซึง่เปนอัตราเดียวกันกับรอบปไตรมาสของงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะบรษทฯ ประจาป 2554 ซงเปนอตราเดยวกนกบรอบป

บัญชทีี่ผานมา
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พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสดุ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2554 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจาํป (ตอ)พ.ศ. 2554 และกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชประจาป (ตอ)

คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ                         

วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และกําหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญชีประจําป 2554ู

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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พิจารณาและอนุมัติใหมีหุนสวนใหมใน ITA โดยบรษิทัฯ จะขายหุนรอยละ 51 

ที่ถือใน ITA ใหแก Naxco

จากการที่โอกาสในการเติบโตของธุรกิจตัวแทนเรือในประเทศไทยมีจํากัด ITA จงึตองการที่จะเปนสวนหนึง่
 ี่ ี ใ   ี่ ิ่   ิ ใ  ึ้

ทถอใน ITA ใหแก Naxco

ขององคกรทีมีขนาดใหญกวา ทีจะสามารถเพิมฐานลูกคาและขอเสนอของงานบริการใหมากขึน

กลุมบริษัท Naxco ไดเสนอเปนหุนสวนเชงิกลยุทธของ ITA โดยจะซื้อหุนรอยละ 51 ของ ITA Naxco มีบริษทั
   ิ ั ั่ โ ี  ี่   ิ ิ โยอยอยูมากกวา 22 บริษัททัวโลก มีกลยุทธทีมุงเนนการเจริญเติบโต 

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อวา Naxco มีเครือขายที่เปนเลิศที่จะสามารถเติมเต็มฐานลูกคาที่มีอยูของ ITA        
ใ  ใ ใ  ิ ี่ ี ิ ป ใ  ิและจะทําให ITA สามารถขยายบทบาทในฐานะผูใหบริการทีมีบริการครบวงจรและเปนผูใหบริการ

ทางดานโลจิสติคส ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานัน้ แตจะรวมไปถงึภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย 

้  ื   ไ ึ้ ื่นอกจากน ี การเขามาถือหุนของกลุมบริษัท Naxco จะทําใหบริษัทฯ สามารถไปดูแลธุรกิจหลักมากขึนเพือผล
กําไรสูงสดุของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ

่  ้ ้ มูลคารวมของหุนที่ ITA จะขายใหแก Naxco คิดเปนเงนิจํานวนทงัสนิ 30.60 ลานบาท (คิดเปนจํานวนหุน 
255,000 หุน ที่ราคาหุนละ120 บาท)
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พิจารณาและอนุมัติใหมีหุนสวนใหมใน ITA โดยบรษิทัฯ จะขายหุนรอยละ 51 

ที่ถือใน ITA ใหแก Naxco (ตอ)ทถอใน ITA ใหแก Naxco (ตอ)

คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติให Naxco          

เปนหนสวนใหมใน ITA โดยขายหนรอยละ 51 ที่ถือใน ITA ใหแก Nเปนหุนสวนใหมใน ITA โดยขายหุนรอยละ 51 ทถอใน ITA ใหแก Naxco

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหม

บริษทัฯ มีแผนทีจ่ะบริหารงบดุลของบริษทัฯ ดังนี้

ื ี้ ิ ิ ั ไป–  ยืดอายุภาระหนีสินของบริษทัฯ ออกไป

– ลดหรือตรึงตนทนุของเงินทนุทีค่อนขางต่ําในสภาวะที่อัตราดอกเบีย้กาํลังปรบัตัวเพิ่มสูงขึ้น

– รักษาระดบัของเงินทนใหเพียงพอเพื่อการลงทนที่อาจจะมขีึ้นในอนาคตรกษาระดบของเงนทุนใหเพยงพอเพอการลงทนุทอาจจะมขนในอนาคต

รายละเอียดของหุนกูแปลงสภาพทีเ่สนอ:

– จํานวนที่ออกไมเกิน 140 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาฐ

– ออกเปนสกลุเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือสกุลเงินอื่น) โดยเสนอขายใหกบัผูลงทนุในประเทศ และ/หรือผูลงทุนตางประเทศ 

ภายในประเทศหรือตางประเทศ

  ป ไ  ิ ป ี ไ  ั้  ป– อายขุองหุนกูแปลงสภาพไมเกิน 5 ป และอาจมรีะยะเวลาไถถอนสันกวา 5 ป

การทาํรายการหุนกูแปลงสภาพที่เสนอ:

E h Off (EO) ื่ ป ี่ ไ    ป ส ป ั ึ่ ี ํ ํ ื ใ ป 2554 ํ  38 83 – Exchange Offer (EO) – เพอแลกเปลยนและไถถอนหนุกูแปลงสภาพปจจบุนซงมกาหนดชาระคนในป 2554 จานวน 38.83 ลาน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา  และในป 2555 จํานวน 40.13 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

– สวนที่เหลือ – สํารองไวเพื่อการขยายธุรกิจใหมหรือลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มีอยู
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– หากมีหุนกูแปลงสภาพชุดเดิมคงเหลือหลังจากการทาํ EO หุนกูแปลงสภาพชุดเดิมและชุดใหมเมื่อรวมกันแลวจะสูงสุดไมเกิน 140       

ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา



พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหม (ตอ)

ทางเลือกอืน่

1. ออกหุนกูสกุลเงินบาท

– อาจตองใชระยะเวลาใหบริษัทฯ ทยอยออกหุนกูในประเทศเปนจํานวนหลายคราว หากตองการระดมทุนรวมจํานวน 140 ลาน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

2. ออกหุนสามัญเพื่อไถถอนหุนกูแปลงสภาพเดิมที่มีอยู

บริษัทฯ สามารถออกหนสามัญเพื่อไถถอนหนกแปลงสภาพที่มีอย แตจะไมมีเงินสดใหมเขามาในบริษัทฯ– บรษทฯ สามารถออกหุนสามญเพอไถถอนหุนกูแปลงสภาพทมอยู แตจะไมมเงนสดใหมเขามาในบรษทฯ

– คาดวาจะเกิดผลกระทบตอผูถือหุนเดิม (dilution) รอยละ 15.32 ในป 2554 และ 2555

3. ออกหนเพิ่มทน (rights issue)3. ออกหุนเพมทุน (rights issue)

– หากมีการออกหุนเพิ่มทุน ราคาอาจตองต่ํากวาราคาตลาดปจจุบันพอสมควร ดังนั้น การเพิ่มทุนจึงไมใชทางเลือกที่ดีนัก

– บริษัทฯ อาจถูกมองภาพวาอยูในสภาวะซบเซาซึ่งในความเปนจริง มิไดเปนเชนนั้น

ทางเลือก 1 นั้นทําใหบริษัทฯ ตองระดมเงินทุนตอเนื่อง ไมสามารถจบในคราวเดียว ในขณะที่ทางเลอืก 2 และ 3 จะกอใหเกดิ

ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมในทันที

้

31

ในเชิงรุก บริษัทฯ ตองการที่จะเขาถงึแหลงเงนิทุนที่หลากหลาย โดยจะหาแผนที่จะใหมูลคาสูงสุดตอบริษัทฯ และจะใชแผนการนั้น



พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพใหม (ตอ)

คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ                                     

การออกและเสนอขายหนกแปลงสภาพ การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75
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พิจารณาและอนุมัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

จํานวน หมายเหตุ

ป   ี่ ํ  ํ   ี่ ั

ทุนจดทะเบียนเดิม 933,004,413

ประกอบดวยหุนทีออกและชําระแลวจํานวน 708,004,413 หุน หุนทีจัดสรร

ไวเพื่อรองรบัการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพของบริษัทฯ 

จํานวน 175,000,000 หุน และหุนที่จดทะเบียนแตยังมิไดนําออกจําหนาย

ั ไ  ื่ ใ ํ ั ( i t l t) ํจดสรรไวเพอบุคคลในวงจํากด (private placement) จํานวน 

50,000,000 หุน

คณะกรรมการเสนอใหลดทุนจดทะเบียนจํานวน (ก) 100,000,000 หุน เปน

 ่ ไ  ื่   
การยกเลิกหุนที่จดทะเบียนแตยังมิได

ออกจําหนาย
-150,000,000

หุนทีบรษิัทฯ สํารองไวเพือรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ

ที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเสนอขายเมื่อป 2550 โดยบริษัทฯ มีการซือ้คืน ยกเลกิ 

และไถถอนคืนแลวบางสวน และ (ข) 50,000,000 หุน ซึ่งไดสํารองไวเพื่อ

ั ใ  ใ ํ ั i t l tรองรับการเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (private placement)

ทุนจดทะเบียนใหมหลังจากการยกเลิกหุน 783,004,413

คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน                             

และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ  
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วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75



พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

จํานวน หมายเหตุ

ทุนจดทะเบียนเดิม 783,004,413 หลังจากลดทุนแลว

จํานวนทนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 185,000,000
เปนหุนสามัญเพิ่มทุนใหมที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลง

  ป ี่ ไ  ั ั ิใ ี่
ุ , ,

สภาพของหุนกูแปลงสภาพตามทีจะไดรับอนุมัติในวาระที 9

จํานวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น
50,000,000

เปนหุนสามัญเพิ่มทุนใหมที่จัดสรรเพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือ

หลายคราวใหแกบุคคลในวงจํากัด (private placement) ตามที่จะ, , ุ (p p )

ไดรับอนุมัติในวาระที่  10

ทุนจดทะเบียนใหม 1,018,004,413 หลังการยกเลิกหุนและเพิ่มหุน

คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่ม

ไ ่ ื ทุนจดทะเบียน   และการแกไขเพิมเตมิหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ  

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75
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พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม

จํานวนหุนใหมที่จัดสรร หมายเหตุ

185,000,000
เปนหุนสามัญเพิ่มทุนใหมที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลง

สภาพตามที่จะไดรับอนุมัติในวาระที่ 9

50,000,000
เปนหุนสามัญเพิ่มทุนใหมที่จัดสรรเพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแก

บุคคลในวงจํากัด (private placement) ตามที่จะไดรับอนุมัติในวาระที ่ 10

235,000,000 จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหมทั้งหมด

คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ

ั  ั ิ่ ใ การจัดสรรหุนสามัญเพิมทุนใหม

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75

35



พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 
4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขาย

ั ั ใ   ั หลกทรพยใหแกกรรมการและพนกงานของเมอรเมด
บริษัทฯ จะยังคงใหการสนับสนนุเมอรเมดในฐานะที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญซึ่งบรษิัทฯ ใหอํานาจผูบริหารเมอรเมดในการตัดสินใจดาน
การดําเนินธุรกิจ

่     ่ ้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ขอเสนอตอทีประชุมผูถือหุนของบรษิทัฯ พิจารณาใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุนสามัญจํานวน
4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงานของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน เพื่อสรางแรงจูงใจ
ในการทํางานและใหประโยชนตอบแทนแกฝายบริหารของเมอรเมดในทศิทางเดียวกับบริษัทฯ

ขอมลหลักของใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จ ซื้อหนสามญัของเมอรเมด

รายละเอยีด

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมอรเมดจะดาํเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญหลังวนัที่ 30 กันยายน 2554 และภายใน 1 ป           

ั ั ีไ่  ั ิ    

ขอมูลหลกของใบสาคญแสดงสทธทจะซอหุนสามญของเมอรเมด

นบจากวนทไดรบอนุญาตจากหนวยงานตาง ๆ

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญ 4,000,000 หนวย

จาํนวนหุนที่รับรองการใชสิทธิ 4,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของเมอรเมด

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 5 ป

ราคาเสนอขาย หนวยละ 0 บาท

อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน

ราคาการใชสิทธิ
คํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักของหุนเมอรเมดที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง                       

ประเทศสิงคโปรเปนเวลา 15 วันตดิตอกันกอนวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ระยะเวลาการใชสิทธิ
เมื่อครบกําหนด 3 ป นับแตวนัที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตาม               

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกๆ 6 เดือน 



พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 
4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขาย

ั ั ใ   ั  (  )

โ ี่ โ ี่ โ ี่

โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหพนักงานเมอรเมดในปจจุบัน

หลกทรพยใหแกกรรมการและพนกงานของเมอรเมด (ตอ)

โครงการที 1 : 2551 โครงการที 2 : 2552 โครงการที 3 : 2553

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการอนุมัติ 3,852,053 หนวย 3,000,000 หนวย 4,000,000 หนวย

วันที่ไดรับอนุญาตจากผูถือหุนของ TTA 6 สิงหาคม 2550 30 มกราคม 2552 29 มกราคม 2553

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 พฤศจิกายน 2551 16 พฤศจิกายน 2552 1 ธันวาคม 2553

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ออก 968,600 หนวย 891,000 หนวย 700,000 หนวย

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที่ยกเลิก 2,863,453 หนวย 2,109,000 หนวย 3,300,000 หนวย

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 5 ป 5 ป 5 ป

ราคาการใชสิทธิ 0.30 ดอลลารสิงคโปรตอหุน 0.81 ดอลลารสิงคโปรตอหุน 0.45 ดอลลารสิงคโปรตอหุน

่ราคาตลาด ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ
0.26 ดอลลารสิงคโปรตอหุน 0.84 ดอลลารสิงคโปรตอหุน 0.41 ดอลลารสิงคโปรตอหุน
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พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 
4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขาย

ั ั ใ   ั  หลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของเมอรเมด (ตอ)

คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

่ ้ ทีจะซือหุนสามัญจํานวน 4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานของเมอรเมด

ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75
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ภาคผนวก

คาตอบแทน เบี้ยประชุม และ โบนัส สําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
(ลานบาท)

คณะกรรมการ 25531 25522 เปลี่ยนแปลงรอยละ

คาตอบแทนมาตรฐาน 6,459,833 6,391,000 1.08%

(ลานบาท)

ฐ

เบี้ยประชุม 2,340,000 2,493,000 -6.14%

โบนัส - - -

รวมคาตอบแทนที่จายแกคณะกรรมการ 8 799 833 8 884 000 0 95%รวมคาตอบแทนทจายแกคณะกรรมการ 8,799,833 8,884,000 -0.95%

เบี้ยประชุม 25533 25524 เปลี่ยนแปลงรอยละ

คณะกรรมการตรวจสอบ 1,152,000 832,000 38.46%

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 240,000 198,000 21.21%

คณะกรรมการสรรหา 315,000 242,000 30.17%

้เบียประชุมรวม 1,707,000 1,272,000 34.20%

คาตอบแทนรวม 10,506,833 10,156,000 3.45%

Note: 1 ประชุมคณะกรรมการ = 7 ครั้ง

้
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2 ประชุมคณะกรรมการ = 11 ครั้ง

3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ = 9 ครั้ง; ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน = 5 ครั้ง; คณะกรรมการสรรหา = 5 ครั้ง

4 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ = 8 ครั้ง; ประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน = 5 ครั้ง; คณะกรรมการสรรหา = 5 ครั้ง


