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วาระการประชุม

วาระที ่  1 รบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   
คร ัง้ที่ 1/2554 ซึง่ประชมเมือ่วนัที่ 2 มนีาคม 2554ครงท 1/2554 ซงประชุมเมอวนท 2 มนาคม 2554

วาระที ่  2 รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบบญัช ี2554 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2554

วาระที ่  3 พจิารณาและอนมุตังิบดลุ งบกาํไรขาดทนุ สําหรบัปีบญัชี
ส ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2554 พรอ้มท ัง้รายงานของผูส้อบบญัชี

ี่ 4 ั ่ ิ ปั ่วาระท ี  4 รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล

วาระที ่  5 พจิารณาและอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจําปี สาํหรบัรอบปีบญัช ี  
ิ้ ั ี ่ ัสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน 2554

วาระที ่  6 พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชสีาํหรบัปี
ส ิน้สดุ 30 กนัยายน 2555 และกาํหนดคา่ตรวจสอบบญัชี
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วาระการประชุม

วาระที ่  7 พจิารณาและอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิทัฯแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯ 

วาระที ่  8 พจิารณาและอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิทัฯแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯ

วาระที ่  9 พจิารณาและอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัใหม่

วาระที ่ 10 พจิารณาและอนมุตัใิหบ้รษิทั เมอรเ์มด มารไิทม ์จํากดั (มหาชน) 
(“เมอรเ์มด”) ออกใบสาํคญัแสดงสทิธจิํานวน 4,000,000 หนว่ย
ใหก้รรมการและพนกังาน (รวมถงึพนกังานซึง่ดาํรงตาํแหนง่ใหกรรมการและพนกงาน (รวมถงพนกงานซงดารงตาแหนง
กรรมการ) ของเมอรเ์มด และบรษิทัยอ่ยของเมอรเ์มด ภายใต้
โครงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้กพ่นกังาน (ESOP Scheme)
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วาระการประชุม

วาระที ่ 11 พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระออกตามวาระ

วาระที ่ 12 พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการเพิม่ 1 ทา่น

วาระที ่ 13 รบัทราบคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และ

พจิารณาและอนมตักิารจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัพจารณาและอนมุตการจายคาตอบแทนคณะกรรมการกากบ
ดแูลกจิการ
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วาระที ่1

รบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ของ

ิ ั ั้ ี่ /บรษิทัฯ ครงัท ี1/2554

ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2554ุ
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วาระที ่2 และ วาระที ่3

วาระที ่2
รบัทราบผลการดาํเนนิงานประจําปีของบรษิทัฯ

สาํหรบัรอบปีบญัช ี2554 สิน้สดุ วนัที ่30 กนัยายน 2554

วาระที ่3
พจิารณาและอนมุตังิบดลุ และงบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีบญัชสี ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2554ญ ุ

พรอ้มท ัง้รายงานของผูส้อบบญัชี
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วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

กลุม่ขนสง่
ื ์ ั ื ั

กลุม่พลงังาน กลุม่โครงสรา้งพืน้ฐาน
โ ั่ ป

Key Highlights

 เรอืทอรเ์นคซสัและลกูเรอืกลับ
จากโซมาเลยีโดยสวสัดภิาพ
 ขายเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้
เทกองไปทัง้สิน้ 15 ลํา และ
ั ื ใ ่

 Asia Offshore Drilling ระดม
ทนุได ้180 ลา้นเหรยีญสหรัฐ
 จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

Oslo ประเทศนอรเ์วย์
d ll ้ ่ ื ้ ใ

 โรงงานถา่นหนิถกูสงัปิด จาก
ความกงัวลของภาครัฐและ
วกิฤตนํ้าทว่ม
 ปรับเสรมิทมีบรหิารระดบัสงู

รับเรอืใหม ่3 ลํา
 โอนยา้ยเรอืสญัชาตไิทยไปยัง

Thoresen Shipping 
Singapore
ิ ี ิ ั

 Seadrill เขา้รว่มถอืหุน้ใน AOD 
ในสดัสว่น 33.75%
 กําหนดสง่มอบเรอืขดุเจาะ 

jack-up 3 ลําใหม ่ปี 2556
ื ่ ิ ีฟ่ิ ปิปิ ์ ิ่

ของ UMS
 ธรุกจิโลจสิตกิสค์รบวงจรใน
ประเทศเวยีตนามสําเร็จ
สมบรูณ ์พรอ้มใหบ้รกิารเต็ม
ป เสรมิทมีบรหิารระดบัสงู และ

ปรับทมีขายใหม่
 Petrolift รับเรอืบรรทกุนํ้ามัน
เพิม่อกีหนึง่ลํา

 เหมอืงถา่นหนิทฟีิลปิปินสเ์รมิ
ผลผลติเชงิการคา้
 ลงทนุในเหมอืงถา่นหนิแหง่
ใหม ่Qing Mei ในอนิโดนเีซยี

รปูแบบ

กลุม่ธุรกจิการลงทนุ
 จัดตัง้บรษิัทสว่นกลาง ใหบ้รกิารแกท่กุบรษิัทในเครอื เชน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ จัดซือ้ เพือ่ลดความซํ้าซอ้น
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 ปรับโครงสรา้งองคก์ร ใหม้คีวามคลอ่งตวัและเพิม่ประสทิธภิาพ
 ระดมเงนิกู ้1,200 ลา้นบาท เพือ่จา่ยคนืหุน้กูแ้ปลงสภาพ



วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

25,000 
Revenues

สดัสว่นของรายไดร้วมมแีนวโนม้ทีจ่ะมาจากกลุม่
พลงังานและโครงสรา้งพืน้ฐานมากขึน้

20,000 

Revenues
Baht million

FREIGHTREVENUES

yoy yoy

OFFSHORESERVICES

yoy

SALESREVENUES17,56517,919

Transport Energy Infrastructure

5,543 

9,273 
5,430 

10,000 

15,000 

 รายไดร้วมมเีสถยีรภาพมากขึน้ ลดลงเพยีงแค ่2% 

‐41%
y y

+59%
yoy

+34%
yoy

4,667  6,249 

3,476 

,

5,000   การขยายตวัของรายไดค้า่บรกิารนอกชายฝั่งและ
รายไดจ้ากการขาย ชว่ยลดผลกระทบจากการหดตวั
ของรายไดค้า่บรกิารเรอืบรรทกสนิคา้แหง้เทกองได ้

‐
FY10 FY11

Sales
Offshore service income
Service and commission Income

ของรายไดคาบรการเรอบรรทกุสนคาแหงเทกองได
เป็นอยา่งดี

 ปี FY11 สะทอ้นใหเ้ห็นประสทิธภิาพของแผน
กลยทธก์ารกระจายธรกจิ
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วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

FREIGHTREVENUES

yoy
3,401

3,027
3,307 BDI

Quarteraverage

Transport

‐41%
yoy ,

2,353 2,364

1,365 1,379 1,534
‐45% 3011

1657

Fiscal ‐year average

Quarter average

 Thoresen ขายเรอืเกา่ 15 ลํา ทีม่ขีนาดเล็ก และ
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

FY11FY10
ความสามารถในการทํากําไรตํา่ พรอ้มรับเรอืใหม่
ขนาดใหญข่ึน้ 3 ลํา เพือ่ชว่ยลดผลกระทบจาก
ภาวะคา่ระวางเรอืตกตํา่

10,227

7,308

Operating days Average #vessels

-29%

 การปรับกองเรอื นอกจากจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการ
ใหบ้รกิารแลว้ ยงัชว่ยเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัใน
ตลาดทีม่คีา่ระวางเรอืสงูกวา่ 

36.5

25.7

 ปรับทมีขายใหมเ่พือ่ขยายฐานลกูคา้ในอตุสาหกรรม
ทีห่ลากหลายขึน้
 เป้าหมายถัดไปของการลดตน้ทนอยท่ีก่ารลดตน้ทน
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FY11FY10

เปาหมายถดไปของการลดตนทนุอยทูการลดตนทนุ
คา่นํ้ามันและคา่ใชจ้า่ยในการบํารงุรักษาเรอื



วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

yoy

OFFSHORESERVICES
SubseaGroup 
Utilization rate %

Energy

+59%
yoy

70

80

90

100

 เมอรเ์มดทําสถติริายไดส้งูสดุใหม ่จากความตอ้งการ
่ ้

39.5

69.1

30

40

50

60บรกิารวศิวกรรมใตท้ะเลทขียายตวัสงูขนึ
 เรอืทีท่นัสมยัและคา่จา้งรายวนัสงูสดุ 4 ลําในกองเรอืของ
เมอรเ์มด มอีตัราการใชป้ระโยชนอ์ยท่ี ่62% ในปี FY11

0

10

20

30ู
 รายไดจ้ากคา่บรกิารวศิวกรรมใตท้ะเลของเมอรเ์มดอาจ
ขยายตวัไดอ้กี ถา้เรอื 4 ลํานีส้ามารถเพิม่อตัราการใช ้
ประโยชนไ์ดส้งขึน้อกี FY10 FY11ประโยชนไดสงูขนอก
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วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

yoy

SALESREVENUES

Infrastructure

+34%
yoy

7,000
Sales revenues
Baht million

 รายไดจ้ากการขายเตบิโตจากจํานวนตนัขาย

2,491

3,242

4,000

5,000

6,000 รายไดจากการขายเตบโตจากจานวนตนขาย
ทีส่งูขึน้เป็นหลกั

ยอดขาย
หนว่ย ลา้นตนั

ถา่นหนิ UMS 1.07 1.41 32%

FY10 FY11 %yoy

2,150

2,970

1 000

2,000

3,000

ถ น น UMS 1.07 1.41 32%

ปุ๋ ย Baconco 0.16 0.19 25% 0

1,000

FY10 FY11

www.thoresen.com Transport | Energy | Infrastructure
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วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

อตัรากําไรเบือ้งตน้ลดลง 7% จากปี FY10

FY11 Shipping Mermaid UMS Baconco
กําไรเบือ้งตน้ 1 132 1 631 614 354กาไรเบองตน 1,132 1,631 614 354
อัตรากําไรเบือ้งตน้ 21% 29% 19% 12%
%yoy -48% 95% 19% -2%

Infrastructure

FY10 FY11สดัสว่นกาํไรเบือ้งตน้
จาก 3 สายธุรกจิ

T t

24%
Infrastructure

Energy
31%

Transport29%
Infrastructure

57%
Transport19%

40%
Energy
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วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

3,500
Normalised EBITDA  EBITDA หรอื กําไรจากการดําเนนิ 

ป ไ

2,500

3,000
Baht million งานปกต ิ(ไมร่วมรายการพเิศษ) 

กอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มและ
คา่ตดัจําหน่าย สงูขึน้เล็กนอ้ย 1.3% 

1 500

2,000

ู
อยูท่ี ่2,544 ลา้นบาท

+244%

1,000

1,500

Others

Baconco

 EBITDA จากธรุกจิเดนิเรอืลดลง แต่
EBITDA จากสายธรุกจิอืน่ในกลุม่ 
ขยายตวัและชว่ยพยง EBITDA ใน-50%

0

500 UMS

Mermaid

Shipping

ขยายตวและชวยพยงุ EBITDA ใน
ภาพรวมไวไ้ด ้

50%

www.thoresen.com Transport | Energy | Infrastructure
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วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

750 
750 

1,000 
Normalised EBIT

Baht million

152 
259 

(25)
192  260  245 

250 

500 
FY10

FY11

(255)

(25)

(250)

‐

Dry bulk shipping UMS Baconco Mermaid

 ธรุกจิเดนิเรอืเป็นธรุกจิเดยีวทีไ่มส่ามารถสรา้งกําไรปกต ิกอ่นหกั
ดอกเบีย้และภาษี EBIT ได ้

ิ ั ั ื่ ่ ี EBIT ีป่ ั ั ึ้ ปี ่ ธรุกจิหลกัตวัอนืๆ ตา่งม ีEBIT ทปีรับตวัสงูขนึจากปีกอ่น
 สว่นแบง่กําไรของบรษิัทรว่มและกจิการรว่มคา้เพิม่สงูขึน้ 37.5%
อยท่ี่ 110 ลา้นบาทในปี FY11
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14

อยทู 110 ลานบาทในป FY11



วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

กาํไรสทุธปิรบัตวัลดลงดว้ยเหตผุลหลกัคอื

ป ็ ํ สประเด็น จาํนวน ลา้นบาท สาเหตุ

การบนัทกึสํารองการดอ้ย
คา่สนิทรัพย์

554  เรอืขดุเจาะ MTR-1 ไมไ่ดง้านหนึง่ปีเต็ม
 สนิทรัพยร์ะหวา่งกอ่สรา้งทีย่ังอยูก่บัผูร้ับ 
เหมาชว่ง ซึง่ประสบปัญหาทางการเงนิเหมาชวง ซงประสบปญหาทางการเงน
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วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

2012-2013 Outlook

cautious positive

เดนิเรอื
สนิคา้แหง้
เทกอง

เหมอืง
ถา่นหนิ

โลจสิตคิส์เดนิเรอื
บรรทกุ
นํ้ามัน

จัดจําหน่าย
ถา่นหนิ

ผลติปุ๋ ย วศิวกรรม
ใตท้ะเล

ขดุเจาะ
นอกชายฝั่ง

 ปรมิาณกองเรอืโลกซึง่สงูกวา่ความตอ้งการขนสง่ ยงัคงกดดนัคา่ระรางเรอื
 สญัญาบรกิารระยะยาวของ Petrolift สรา้งฐานรายไดแ้ละกําไรทีแ่ข็งแกรง่

TRANSPORT

 ความตอ้งการใชบ้รกิารวศิวกรรมใตท้ะเลปรับตวัสงูขึน้ทั่วโลก
 เรอืขดุเจาะแบบ jack-up สมรรถนะสงูทีใ่หบ้รกิารในตลาดอยูใ่นปัจจบุนั 
มอีตัราการใชป้ระโยชนส์งถงึ 98% อยา่งตอ่เนือ่ง

ENERGY

มอตราการใชประโยชนสงูถง 98% อยางตอเนอง
 แนวโนม้ราคาถา่นหนิยงัคงมเีสถยีรภาพดใีน 2-3 ปีขา้งหนา้

 ความสามารถในการทํากําไรของธรุกจิผลติปุ๋ ยตํา่ลงเพราะตน้ทนุสงูขึน้INFRA-
STRUCTURE

www.thoresen.com Transport | Energy | Infrastructure
16

 ปรมิาณการขนถา่นสนิคา้ผา่นทา่เรอื Baria Serece เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งSTRUCTURE



วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

ลา้นบาท FY10 FY11 %เปล ีย่นแปลง
รายไดร้วม 17,919     17,565     -2.0%
ตน้ทนุรวม 13,525     13,492     -0.2%
กําไรเบ ือ้งตน้ 4,394       4,074       -7.3%
รายไดอ้ ืน่ 266            580            
ค่าใชจ้่ายรวม 2 150 2 110 -1 9%คาใชจายรวม 2,150        2,110       -1.9%
กําไรจากการดําเนนิงานปกต ิNormalised EBITDA 2,511       2,544       1.3%
ค่าเส ือ่มและค่าตัดจําหน่าย 1,962        2,100       
ส่วนแบ่งกําไรของบริษัทร่วมและกจิการร่วมคา้ 80            110          
ํ ไ ่ ั ี้ ีN li d EBIT 629 554 11 9%กําไรก่อนหกัดอกเบยีและภาษ ีNormalised EBIT 629         554        -11.9%
รายการพเิศษ
กําไรจากการทําสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้            157            401 
กําไรจากการขายสนิทรพัย ์            500            589 
กําไรจากการขายเงนิลงทนุ            163             (0)
ค่าสํารองการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์                1          (554)
ค่าใชจ้่ายในการปรบัโครงสรา้งองคก์ร            (41)            (50)
รวมรายการพเิศษ            780            385 

www.thoresen.com Transport | Energy | Infrastructure
17

กําไรก่อนหกัดอกเบ ีย้และภาษี 1,409       939          -33.3%
กําไรสุทธ ิ 796          139          -82.5%



วาระที ่2 และ 3
รับทราบผลการดําเนนิงาน และพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ

ลา้นบาท 30 ก.ย. 53 30 ก.ย. 54 30 ก.ย. 53 30 ก.ย. 54

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มน วยีน 15 422 11 636 6 639 7 067

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั

สนทรพยหมนุเวยน 15,422       11,636      6,639        7,067        

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 33,451        36,495        21,159        20,892        

สนิทรพัยร์วม 48,873        48,130        27,798        27,959        

หน ีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้

หนี้สนิหมุนเวียน 6,801            6,418            4,531            5,688            

หนี้สนิไม่หมนเวียน 10 541 10 798 5 219 4 011หนสนไมหมุนเวยน 10,541         10,798        5,219          4,011          

หน ีส้นิรวม 17,341        17,216        9,750          9,699          

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 31,532        30,914        18,048        18,260        

้ ่รวมหน ีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 48,873       48,130      27,798      27,959      

อตัราส่วนหน ีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้

หนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.55              0.56              0.54              0.53              

้ ิ ่ ้ ่
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หนีสนิทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.45             0.46            0.35            0.28            

หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.12              0.31              0.20              0.23              
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วาระที ่4

รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลปี 2554

การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท

ื่ ั ี่ 18 2554เมอืวนัท ี18 กรกฎาคม 2554
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วาระที ่5

พจิารณาและอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี

สาํหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2554
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วาระที ่5
พจิารณาและอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2554

ทาํไมไม่จ่ายน้อยกว่านี ้
 สามารถคง EBITDA ไวไ้ด ้แมว้า่ BDI ลดลง 45% 

เทยีบกบัปีกอ่น
 อา้งองิผลตอบแทนเงนิปันผลเทยีบกบั อตัรา

ผลตอบแทนจากเงนิฝาก 1 ปี

ทาํไมไม่จ่ายมากกว่านี ้

เทยบกบปกอน

 ประสทิธภิาพของแผนกลยทุธก์ารกระจายธรุกจิ
โดยดจูาก EBITDA จากธรุกจิเดนิเรอืลดลง แต่
EBITDA จากสายธรุกจิอืน่ในกลุม่ ขยายตวัและ

ผลตอบแทนจากเงนฝาก 1 ป

อตัราเฉลีย่ผลตอบแทนจากเงนิฝากประจํา 1 ปี จาก 
4 ธนาคารใหญ่ (BBL, KTB, SCB and KBANK) ใน
ปี 2554 อยูท่ี่ 2.19% และอตัราเฉลีย่ปัจจบุนัอยูท่ีs่ 
2 875%ชว่ยพยงุ EBITDA ในภาพรวมไวไ้ด ้

 การฟื้นตวัของ Mermaid และยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของ
UMS ในปี 2554

 ส ิ ี่ ็ ี สํ ั

2.875%

 การจา่ยเงนิปันผล คํานงึถงึภาระหนี ้และ ประมาณ
การทรัพยส์นิทนุ

 สถานะทางการเงนทแขงแรงและเพยงพอสาหรบ
อนาคต และ ภาระหนี้

…ในชว่ง 2 ปีการเงนิที ่ผา่นมา TTA จา่ยเงนิปนัผลจากกําไรเกอืบท ัง้หมด....
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วาระที ่5
พจิารณาและอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2554

ขอ้มลูเพือ่ประกอบการพจิารณาการจา่ยเงนิปนัผล

รอบปีบญัช ี2553 รอบปีบญัช ี2554

กําไรสทธติามงบการเงนิ 795 57 ลา้นบาท 139 47 ลา้นบาทกาไรสทุธตามงบการเงน 795.57  ลานบาท 139,47 ลานบาท

ปรับปรงุดว้ย (กําไร) ขาดทนุทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ 59.68  ลา้นบาท 54,79 ลา้นบาท

กําไรสทุธหิลังปรับปรงุ (กําไร) ขาดทนุทีย่ังไม่
เกดิขึน้จรงิตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผล 735.90 ลา้นบาท 194,26 ลา้นบาทเกดขนจรงตามนโยบายการจายเงนปนผล

จํานวนหุน้ 708,004,413 708,004,413

เงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้

่ ปี ั ี ไ ่ ี 0 50 ่ ้ระหวา่งรอบปีบัญชี ไมม่ี 0.50 บาทตอ่หุน้

สิน้สดุรอบปีบัญชี 0.26 บาท ตอ่หุน้ 0.50 บาทตอ่หุน้

รวมเงนิปันผลประจําปีจา่ยตอ่หุน้ 0.26 บาท ตอ่หุน้ 1.00 บาทตอ่หุน้
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อตัราการจา่ยเงนิปันผล 25.01% 364.45%



วาระที ่5
พจิารณาและอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2554

การจา่ยเงนิปนัผล

• อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
2554 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท

ซึง่บรษิัทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหน้ละ 0 50 บาทเมือ่• ซงบรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลไปแลวในอตราหนุละ 0.50 บาทเมอ
วนัที ่18 กรกฎาคม 2554

• คงเหลอืเงนิปันผลสําหรับผลประจําปี 2554 อกีในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท

วนัปิดสมดุทะเบยีน และวนัจา่ยเงนิปนัผล
• จะจา่ยใหแ้กผ่ถ้อืหน้ทีม่รีายชือ่ปรากฏอยใ่นสมดทะเบยีนผถ้อืหน้ของบรษิัทจะจายใหแกผถูอหนุทมรายชอปรากฏอยใูนสมดุทะเบยนผถูอหนุของบรษท 

ณ วนัที ่8 กมุภาพันธ ์2555 โดยวนัดงักลา่วคอืวนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริับ
เงนิปันผล และกําหนดใหว้นัที ่9 กมุภาพันธ ์2555 เป็นวนัปิดสมดุทะเบยีน

• กําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที่ 23 กมภาพันธ์ 2555
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กาหนดจายเงนปนผลในวนท 23 กมุภาพนธ 2555



วาระที ่6

พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี

สาํหรบัปีส ิน้สดวนัที่ 30 กนัยายน 2555สาหรบปสนสดุวนท 30 กนยายน 2555

และกาํหนดคา่ตรวจสอบบญัชี
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วาระที ่6
พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตรวจสอบบัญชี

เสนอพจิารณาอนมุตัใิหแ้ตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
เอบเีอเอส จํากดั ตามรายชือ่ตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจําปี 2555

 นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ         ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่3445           

(ผูส้อบบญัชปีัจจบุนั)

 นายชาญชยั ชยัประสทิธ ิ                   ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่3760 

่ นางณฐพร พนัธุอ์ดุม                          ผูส้อบบญัชรีับอนุญาตเลขที ่3430

โดยใหผ้ส้อบบญัชทีา่นใดทา่นหนึง่เป็นผท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบโดยใหผสูอบบญชทานใดทานหนงเปนผทูาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบ
การเงนิของบรษิัทฯ และงบการเงนิรวม

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ไมม่คีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิัท/
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ู ญ /
บรษิัทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด



วาระที ่6
พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ตรวจสอบบัญชี

ปี 2553 ปี 2554

คา่สอบบญัชี 3,160,000 บาท 3,240,000 บาท

เพิม่ขึน้ 80,000 บาท หรอื 2.53%

*สาเหตทุีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากมจีํานวนบรษิัทในกลุม่เพิม่ขึน้

บรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ยจา่ยคา่บรกิารอืน่ (non-audit fee) ใหก้บัสํานักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบ

บญัชสีงักดั เป็นเงนิ 1,467,843 บาท ซึง่สว่นใหญเ่ป็นการตรวจสอบบรษิัทยอ่ยเพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) และบตัรสง่เสรมิของประเทศสงิคโปร์ (AIS) 

ื่ ํ ี ใ ้ ํ ป ึ ้ ี
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การยนืชาํระภาษีและใหค้ําปรกึษาทางดา้นภาษี



ขอ้พจิารณาประกอบวาระ 7, 8 และ 9
เหตผุล : การเสนอเพิม่ทนุเพือ่สํารองไวเ้พือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั

ประโยชนข์องการออกและเสนอขายการเพิม่ทนุแบบมอบอาํนาจท ัว่ไป (General Mandate) 
• เพิม่ความคลอ่งตวั รวดเร็ว ในการระดมทนุ ทันตอ่ภาวะตลาด

้ ั• ลดขันตอนและระยะเวลาการดําเนนิการไดถ้งึ 4-10 สปัดาห์

 สามารถประมาณการ Dilution Effect ทีอ่าจเกดิขึน้ภายใน 1 ปี

 ไดร้ับความคุม้ครองอยา่งเพยีงพอ เนื่องจากมเีกณฑก์ําหนดเงือ่นไขการเพิม่ทนุ General Mandate

เง ือ่นไขของการเพิม่ทนุแบบมอบอาํนาจท ัว่ไป

ประเภทการจดัสรร บคคลในวงจํากดัประเภทการจดสรร บคุคลในวงจากด
(PP)

จํานวนหุน้ ไมเ่กนิ 10%

เรยีกชาํระเพิม่ทนุรวมไดไ้มเ่กนิ 30% โดยการเสนอขายทีไ่มเ่ป็นไปตามสดัสว่นการถอื
หน้เดมิไดไ้มเ่กนิ 20 %หนุเดมไดไมเกน 20 %

ราคาเสนอขาย ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาตํา่ตามเกณฑร์าคาของ ก.ล.ต.

ระยะเวลาจัดสรร ภายในวันทีบ่รษิัทจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี (AGM) ครัง้ถัดไป
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ขอ้พจิารณาประกอบวาระ 7, 8 และ 9
เหตผุล : การเสนอเพิม่ทนุเพือ่สาํรองไวเ้พือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั

ทาํไม?

 “การออกและเสนอขายการเพิม่ทนแบบมอบอํานาจ

ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั TTA
Dilution Effects การออกและเสนอขายการเพมทนุแบบมอบอานาจ

ทั่วไป” กําหนดเริม่ใชโ้ดยตลาดหลักทรัพยฯ์ โดย
วธิกีารการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน (PO)  การ
ขายผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (RO) หรอื 
การเสนอขายใหแ้กบ่คคลในวงจํากดั (PP)

Dilution Effects
1 . การลดลงของราคาหุน้ 

(Price Dilution)

“ไมม่”ี – เนือ่งจากขายตามราคาตลาดการเสนอขายใหแกบคุคลในวงจากด (PP)

 “การออกและเสนอขายการเพิม่ทนุแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป” โดยวธิกีาร PP จะชว่ยใหม้เีงนิทนุสํารอง ได ้
ถงึ 10% ของทนุชาํระแลว้

   (ลดลงไมเ่กนิ 10%)

2. การลดลงของรายได ้-6.60%

3 ํ ใ
 เกดิความยดืหยุน่สําหรับการลงทนุในอนาคต

 ตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ทกุปี 

3. การลดลงของอํานาจในการควบคมุ -
6.60%

้ ี ส ็ ่ ื่ โี ส ี่ ี ิ ึ้ ่ ใสใ่ ใ ื่ Dil ti Eff t
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หุน้จะมกีารเสนอขายก็ตอ่เมอืมโีอกาสการลงทนุทดีเีกดิขนึ เพราะวา่เราใสใจในเรอืง Dilution Effects



วาระที ่7

พจิารณาและอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ

 และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ
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วาระที ่7  - พจิารณาและอนุมตักิารการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ

เสนอลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีส่ํารองไวเ้พือ่เสนอ
ขายใหแ้กบ่คุคลในวงจาํกดั (private placement) จาํนวน 50,000,000 หุน้ และ 
ยงัมไิดน้ําออกจาํหนา่ย

จาํนวนหุน้

ทนจดทะเบยีนเดมิ 833 004 413ทนุจดทะเบยนเดม 
ประกอบดว้ย
• หุน้ทีอ่อกและชาํระแลว้จํานวน 708,004,413 หุน้
• หน้ทีจ่ัดสรรไวเ้พือ่รองรับการใชส้ทิธแิปลงสภาพของหน้กแ้ปลงสภาพของ

833,004,413

นุ สรรไวเ ร งร รใ ส แ ลงสภ ง นุ แู ลงสภ ง
บรษิัทฯ จํานวน 125,000,000 หุน้

• และหุน้ทีจ่ดทะเบยีนจัดสรรไวเ้พือ่บคุคลในวงจํากดั (private placement) 
จํานวน 50,000,000 หุน้

การยกเลกิหุน้ทีจ่ดทะเบยีนแตย่งัมไิดอ้อกจาํหนา่ย 50,000,000
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ทนุจดทะเบยีนใหมห่ลงัจากการยกเลกิหุน้ 783,004,413



วาระที ่7  - พจิารณาและอนุมตักิารการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯเป็นดงันี้

ทนุจดทะเบยีนจาํนวน 783,004,413 บาท
เจ็ดรอ้ยแปดสบิสามลา้นสีพ่นัสีร่อ้ยสบิสามบาท

แบง่ออกเป็น 783,004,413 หุน้
เจ็ดรอ้ยแปดสบิสามลา้นสีพ่นัสีร่อ้ยสบิสามหุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

โดยแบง่ออกเป็นโดยแบงออกเปน
หุน้สามญั

หน้บรมิสทิธิ

783,004,413 หุน้
เจ็ดรอ้ยแปดสบิสามลา้น สีพ่นัสีร่อ้ยสบิสามหุน้
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หนุบรุมสทธ  -



วาระที ่8

พจิารณาและอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ

 และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯ
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วาระที ่8 - พจิารณาและอนุมตักิารการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ

เสนอเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั เพือ่สํารองไวเ้พือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคล
ในวงจาํกดั (private placement) จาํนวน 50,000,000 หุน้

จาํนวนหุน้ หมายเหตุ

หลังจากลดทนุแลว้ 
ทนุจดทะเบยีนเดมิ 783,004,413 ตามทีจ่ะไดร้ับอนุมัตใินวาระที ่7

จํานวนทนจดทะเบยีนที่ เป็นหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมท่ีจ่ัดสรรเพือ่เสนอขาย
ใ ี ื ใ ้ ่ ใจานวนทนุจดทะเบยนท

เพิม่ขึน้ 50,000,000
ในคราวเดยีวหรอืหลายคราวใหแ้กบ่คุคลใน
วงจํากดั (private placement)
 

ทนุจดทะเบยีนใหม่ 833,004,413 หลงัการยกเลกิหุน้และเพิม่หุน้
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วาระที ่8 - พจิารณาและอนุมตักิารการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  
และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิัทฯ

แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทัฯเป็นดงันี้

ทนุจดทะเบยีนจํานวน 833,004,413 บาท
แปดรอ้ยสามสบิสามลา้นสีพ่ันสีร่อ้ยสบิสามบาท

แบง่ออกเป็น 833,004,413 หุน้
แปดรอ้ยสามสบิสามลา้นสีพ่ันสีร่อ้ยสบิสามหุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

โดยแบง่ออกเป็นโดยแบงออกเปน
หุน้สามัญ

หน้บรมิสทิธิ

833,004,413 หุน้
แปดรอ้ยสามสบิสามลา้นสีพ่ันสีร่อ้ยสบิสามหุน้
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หนุบรุมสทธ  -



วาระที ่9

พจิารณาและอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 50,000,000 หุน้
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วาระที ่9
พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรหุน้สามญัใหม่

จํานวนหุน้
ใหมท่ ีจ่ดัสรร เสนอหมายเหตุ

่ ่

50 000 000

เป็นหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมท่ี่
• จัดสรรเพือ่เสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราวใหแ้กบ่คุคลใน

วงจํากดั (private placement) ตามทีจ่ะไดร้ับอนุมัตใินวาระที่ 850,000,000 (p p ) ุ
• เสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุที ่ ทจ. 28/2551 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตให ้
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมร่วมทัง้กฎหมายหลกัทรัพยอ์ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งุ ฎ

• กรรมการผูจ้ัดการใหญแ่ละประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษิัทฯมอบหมาย 

• เป็นผูม้อีํานาจพจิารณารายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรร กําหนดราคาเสนอขาย ู
ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด เงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุนี ้
เพือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั ตามกฏระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

• รวมทัง้ใหม้อีํานาจในการเจรจา ตอ่รอง และเขา้ทําหรอืลงนามในเอกสาร หรอืสญัญาใดๆ อนั
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• รวมทงใหมอานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทาหรอลงนามในเอกสาร หรอสญญาใดๆ อน
เกีย่วกบัการเสนอขายในครัง้นี้



วาระที ่10

พจิารณาและอนมุตัใิหบ้รษิทั เมอรเ์มด มารไิทม ์จาํกดั (มหาชน)

ออกใบสาํคญัแสดงสทิธจิํานวน 4,000,000 หนว่ย

ใหก้รรมการและพนกังาน (รวมถงึพนกังานซึง่ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ)( )

ของเมอรเ์มดและบรษิทัยอ่ยของเมอรเ์มด

ภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้กก่รรมการและพนกังานภายใตโครงการเสนอขายหลกทรพยใหแกกรรมการและพนกงาน
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วาระที่ 10
พจิารณาและอนุมตัใิห ้เมอรเ์มด ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ

เหตผุลเพือ่การพจิารณา

• เป็นหลักปฏบิัตทิั่วไปของบรษิัททีป่ระกอบธรกจิงานนอกชายฝั่งทีอ่ยต่า่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ เชน่• เปนหลกปฏบตทวไปของบรษททประกอบธรุกจงานนอกชายฝงทอยตูางประเทศเปนสวนใหญ เชน 
Transocean และ Seadrill

• โครงการ ESOP à เป็นสว่นหนึง่ของผลตอบแทนในการสรรหาบคุคลากรทีม่คีวามสามารถ

• ESOP ของเมอรเ์มด เกีย่วโยงกบัผลการดําเนนิงานและดชันชีีว้ดัความสําเร็จ (KPI) โดยในปีทีผ่า่นมา 

โครงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หพ้นกังานเมอรเ์มดในปจัจบุนั

( )
เมอรเ์มด ไมไ่ดจ้ัดสรร warrants ทัง้จํานวนทีไ่ดร้ับการอนุมัติ

โครงการที ่1 : 
2551

โครงการที ่2 : 
2552

โครงการที ่3 : 
2553

โครงการที ่4 : 
2554

ใบสําคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้ับการอนมัติ 3,852,053 หน่วย 3,000,000 หน่วย 4,000,000 หน่วย 4,000,000 หน่วยใบสาคญแสดงสทธทไดรบการอนุมต 3,852,053 หนวย 3,000,000 หนวย 4,000,000 หนวย 4,000,000 หนวย

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธทิีอ่อก 968,600 หน่วย 891,000 หน่วย 700,000 หน่วย 1,310,000 หน่วย
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วาระที่ 10
พจิารณาและอนุมตัใิห ้เมอรเ์มด ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ

ขอ้มลูหลกัของใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของเมอรเ์มด

รายละเอยีด

วนัทีอ่อกใบสําคัญแสดงสทิธิ เมอรเ์มดจะดําเนนิการออกใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญหลังวนัที ่30 
กนัยายน 2555 และภายใน 1 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้ับอนุญาตจิากหน่วยงานตา่ง ๆ

จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิี่
ื้ ้ ั 4,000,000 หน่วยจะซอืหุน้สามัญ 4,000,000 หนวย

จํานวนหุน้ทีร่ับรองการใชส้ทิธิ 4,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.51 ของหุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของเมอร์
เมด

อายของใบสําคัญแสดงสทิธิ 5 ปีอายขุองใบสาคญแสดงสทธ 5 ป

ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0 บาท

อตัราการใชส้ทิธิ ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยตอ่หุน้สามัญ 1 หุน้

ํ ปิ ั ี่ ่ ํ้ ั ้ ์ ี่ ํ ซื้ ใ
ราคาการใชส้ทิธิ

คานวณจากราคาปดถัวเฉลยถวงนาหนักของหนุเมอรเ์มดททาการซอขายใน
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศสงิคโปรเ์ป็นเวลา 15 วนัตดิตอ่กนักอ่นวนัทีอ่อก

ใบสําคัญแสดงสทิธิ

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ เมือ่ครบกําหนด 3 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบสําคญัแสดงสทิธผิูถ้อืใบสําคัญแสดง
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ระยะเวลาการใชสทธ ญ ู ญ
สทิธสิามารถใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธไิดท้กุๆ 6 เดอืน 



วาระที ่11

พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการุ

แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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วาระที่ 11
พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

กรรมการทีค่รบวาระ
จํานวน 4 ทา่น

เสนอชือ่เลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

นายอศัวนิ คงสริิ เสนอชือ่เพือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่

ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม เสนอชือ่เพือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่

ศาสตราจารยพ์เิศษ อธกึ อศัวานันท์ เสนอชือ่เพือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่

่ดร. ศริ ิการเจรญิดี ไมป่ระสงคท์ีจ่ะกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่ 
เสนอชือ่ นายนรศิ เชยกลิน่ ใหด้ํารงตําแหน่งแทน
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วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

นายอศัวนิ คงสริ ิ

่ ป ิตําแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ

การศกึษา ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) สาขา Philosophy, Politics 
and Economics, Oxford University, England

ป ์ 2553 ปั ั ป ิ ั โ ี ไประสบการณ์ พ.ย. 2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท โทรเีซนไทย 
เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน)

การทํางาน พ.ย. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงนิธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย

พ.ย. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท กรงุไทย-แอกซา่ ประกนัชวีติ จํากดั

2553 – ปัจจบุนั กรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท ไทย โอรกิซ ์ลสีซิง่ จํากดั

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท ช. การชา่ง จํากดั (มหาชน)

2548 ปัจจบนั กรรมการบรษิัท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงเทพ จํากดั (มหาชน)
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2548 – ปจจบุน กรรมการบรษท บรการเชอเพลงการบนกรงุเทพ จากด (มหาชน)

2546 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)



วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

นายอศัวนิ คงสริ ิ

ประสบการณ์ 2542 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท โอเอชทแีอล จํากดั (มหาชน)

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ บรษิัทจดทะเบยีน 7 บรษิัท

การทํางาน 2536 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท ไทยรับประกนัภยัตอ่ จํากดั (มหาชน)

2524 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท ผาแดงอนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน)

ดารงตาแหนงเปนกรรมการ
หรอื ผูบ้รหิารในบรษิัทอืน่

บรษทจดทะเบยน 7 บรษท

กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน 5 บรษิัท

บรษิัทอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่ ไมม่ีบรษทอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอ
บรษิัทฯ

ไมม

การมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

(1) ป็ ี่ ี ่ ่ ใ ิ ั ้ ื ีป่ ึ ีไ่ ้ ั ไมม่ี(1) เป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มในการบรหิารงานพนักงาน ลกูจา้งหรอืทปีรกึษาทไีดร้ับ
เงนิเดอืนประจํา

ไมม

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมม่ี

(3) ี สั ั ์ ิ ี่ ี ั สํ ั ั ี ใ ไ้ ส่ ํ ้ ีไ่ ้ ่ สิ ไมม่ี
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(3) มความสมพนธทางธรุกจทมนยสาคญ อนอาจมผลใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ ไมม



วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร โตธนะเกษม

ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระตาแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ

การศกึษา ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ จาก University of Illinois 
Urbana – Champaign, U.S.A.

ประสบการณ์ ส ค 2554 – ปัจจบนั ประธานกรรมการตรวจสอบบรษิัทประสบการณ
การทํางาน

ส.ค. 2554 ปจจบุน ประธานกรรมการตรวจสอบบรษท 
ทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน)

2553– ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิัท นํ้าตาล
ขอนแกน่ จํากดั (มหาชน)
ป ิ ั ั ชิ ํ ั2553– ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษท พนธวณช จากด

2553– ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจํากระทรวง
คมนาคม

2553 ปั ั กรรมการผท้รงคณวฒคิณะพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัชี2553– ปัจจบุนั กรรมการผทูรงคณุวฒุคณะพาณชยศาสตรและการบญช 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

2552– ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท ปรญิสริ ิจํากดั (มหาชน)

2552 – ปัจจบุนั ทีป่รกึษาบรษิัท อมตะคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)
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วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร โตธนะเกษม

ประสบการณ์
การทํางาน

2552 – ปัจจบุนั อนุญาโตตลุาการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
่

บรษิัทจดทะเบยีน 4 บรษิัท

การทางาน และตลาดหลกทรพย

2548 – ปัจจบุนั ผูอ้ํานวยการหลกัสตูรการจัดการดษุฎบีณัฑติ 
มหาวทิยาลัยศรปีทมุ

หรอื ผูบ้รหิารในบรษิัทอืน่
กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน 5 บรษิัท

บรษิัทอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
ิ ั

ไมม่ี
บรษัทฯ

การมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

(1) เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานพนักงาน ลกจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับ ไมม่ี(1) เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงานพนกงาน ลกูจางหรอทปรกษาทไดรบ
เงนิเดอืนประจํา

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมม่ี

(3) มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นีัยสําคัญ อนัอาจมผีลใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ ไมม่ี
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( ) ุ ญ



วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ศาสตราจารยพ์เิศษ อธกึ อศัวานนัท์

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ

การศกึษา LL.M (Specialised in International Legal Studies), 
New York University, N.Y., N.Y., USA

ประสบการณ์
การทํางาน

ส.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท โทรเีซนไทย 
เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน)

2553 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท อมตะพาวเวอร ์จํากดั

2540 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการและหวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกฎหมาย
บรษิัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครอื

2540 – ปัจจบุนั กรรมการและหวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกฎหมายบรษิัท ทร ู วชิัน่ส ์
จํากดั (มหาชน) และบรษิัทในเครอื

2540 – ปัจจบุนั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกฎหมายกลุม่บรษิัทในเครอืของ บรษิัท 
เจรญิโภคภณัฑ์
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วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ศาสตราจารยพ์เิศษ อธกึ อศัวานนัท์

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
่

บรษิัทจดทะเบยีน 5 บรษิัท
หรอื ผูบ้รหิารในบรษิัทอืน่

กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน ไมม่ี

บรษิัทอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
ริ ั

ไมม่ี
บรษทฯ

การมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

(1) เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานพนักงาน ลกจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับ ไมม่ี(1) เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงานพนกงาน ลกูจางหรอทปรกษาทไดรบ
เงนิเดอืนประจํา

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมม่ี

(3) มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นีัยสําคัญ อนัอาจมผีลใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ ไมม่ี( ) ุ ญ
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วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ
และไมป่ระสงคท์ีจ่ะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่  

นายนรศิ เชยกลิน่

ตําแหน่ง กรรมการอสิระ

การศกึษา บัญชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
การทํางาน

2541 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
สายงานการเงนิบญัชแีละบรหิารทรัพยส์นิ  
บรษิัท เซน็ทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน)

2553 – ปัจจบนั กรรมการ/ทีป่รกึษาสมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย2553 ปจจบุน กรรมการ/ทปรกษาสมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ/ทีป่รกึษาชมรมนักลงทนุสมัพันธ ์แหง่ประเทศไทย

www.thoresen.com Transport | Energy | Infrastructure
48



วาระที่ 11 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ
และไมป่ระสงคท์ีจ่ะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่  

นายนรศิ เชยกลิน่

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
่

บรษิัทจดทะเบยีน ไมม่ี
หรอื ผูบ้รหิารในบรษิัทอืน่

กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน ไมม่ี

บรษิัทอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
ริ ั

ไมม่ี
บรษทฯ

การมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

(1) เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานพนักงาน ลกจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับ ไมม่ี(1) เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงานพนกงาน ลกูจางหรอทปรกษาทไดรบ
เงนิเดอืนประจํา

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมม่ี

(3) มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นีัยสําคัญ อนัอาจมผีลใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ ไมม่ี( ) ุ ญ
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วาระที ่12

พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการเพิม่ 1 ทา่น
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วาระที่ 12 พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการเพิม่ 1 ทา่น
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ

นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์

ตําแหน่ง กรรมการอสิระตาแหนง กรรมการอสระ

การศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ(MBA),Utah State University,สหรัฐอเมรกิา

ประสบการณ์
การทํางาน

2554- ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท 
พทีทีี โกลบอล เคมกิอล จํากดั (มหาชน)การทางาน พทท โกลบอล เคมกอล จากด (มหาชน)

2554- ปัจจบุนั ประธานกรรมการนักธรุกจิเพือ่สิง่แวดลอ้ม
ไทย (TBCSD)

2554- ปัจจบนั กรรมการธนาคารกรงไทย จํากดั (มหาชน)55 ุ น รรม ร น ร รงุไ (ม น)

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน)

2553 – ปัจจบุนั นายกสมาคมศษิยเ์กา่วศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย

ป ป ี่ ่ ื2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการมลูนธิพิลังทยีังยนื

2552 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร

2548- ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท ไทยลบูเบส จํากดั (มหาชน)

www.thoresen.com Transport | Energy | Infrastructure
51

2546- ปัจจบุนั ประธานกรรมการมลูนธิสิถาบนัสง่เสรมิวสิากจิชมุชน



วาระที่ 12 พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการเพิม่ 1 ทา่น
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ

นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์

ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
่

บรษิัทจดทะเบยีน 4 บรษิัท
หรอื ผูบ้รหิารในบรษิัทอืน่

กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน 5 บรษิัท

บรษิัทอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่
ริ ั

ไมม่ี
บรษทฯ

การมคีวามสมัพันธใ์นลักษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิัท/บรษิัทใหญ/่บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

(1) เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานพนักงาน ลกจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับ ไมม่ี(1) เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงานพนกงาน ลกูจางหรอทปรกษาทไดรบ
เงนิเดอืนประจํา

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมม่ี

(3) มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นีัยสําคัญ อนัอาจมผีลใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ ไมม่ี( ) ุ ญ
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วาระที ่13

13.1 รบัทราบคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย

13.2 พจิารณาและอนมตักิารจา่ยคา่ตอบแทน13.2 พจารณาและอนมุตการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ
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วาระที่ 13.1
รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย

คา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบรษิัทฯ

สําหรับปีปฏทินิ 2555 จะยังคงอตัราเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง  ฏ

ตามมตทิีป่ระชมุใหญส่ามัญประจําปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555
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วาระที่ 13.2
พจิารณาและอนุมตักิารจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ

• คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการเป็นคณะกรรมการยอ่ยชดุใหม่

้• เสนอคา่ตอบแทนในรปูคา่เบีย้ประชมุ

• คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้

• 15,000 บาทสําหรับกรรมการกํากบัดแูลกจิการ

• 18,000 บาทสําหรับประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ
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วาระที่ 13
สรปุคา่ตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ โครงสรา้ง
คา่ตอบแทน
กรรมการ

คา่ตอบแทนกรรมการ ณ ปจัจบุนั คา่ตอบแทนกรรมการทีจ่ะเสนอ
ตอ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

กรรมการทีม่ใิชเ่ป็น
กรรมการบรหิาร

คา่ตอบแทน
รายเดอืน

กรรมการทีม่ใิชเ่ป็นกรรมการบรหิารทัง้ 9 คน จะไดร้ับ
คา่ตอบแทนรายเดอืนรวมทัง้สิน้ 430,000 บาท

ไมเ่ปลีย่นแปลง
,

คา่เบีย้ประชมุ
ตอ่ครัง้

45,000 บาทสําหรับกรรมการทีม่ใิชเ่ป็น
กรรมการบรหิาร

54,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง

คา่เบีย้เดนิทางสําหรับ
ี่ ั

จากเอเชยี: 500 ดอลลารส์หรัฐอเมรกิาตอ่วัน
โ ป/ ิ ์ ั ิ ่ ั

ไมเ่ปลีย่นแปลง
กรรมการทพีํานักนอก

ประเทศไทย

ฐ
จากยโุรป/อเมรกิา:1,000ดอลลารส์หรัฐอเมรกิาตอ่วัน

โบนัส โบนัส=อตัรารอ้ยละ 0.50  ของกําไรสทุธขิองงบ
การเงนิรวมสว่นทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ15 ของผลตอบแทน

เงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้ 1

ไมเ่ปลีย่นแปลง

้ ้ ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 40,000 บาทสําหรับกรรมการ
48,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 30,000 บาทสําหรับกรรมการ
36,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง

คาตอบแทน

คณะกรรมการการ
ลงทนุและ
กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 15,000 บาทสําหรับกรรมการ
18,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง

้ ้ ่
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คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกจิการ

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ ทผีา่นมายังไมม่กีรรมการกํากบัดแูลกจิการ 15,000 บาทสําหรับกรรมการ
18,000 บาทสําหรับประธาน

กรรมการ


