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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 "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 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 
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 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

2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ สําหรบัปบัญชสีิน้สุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550

3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชสีิน้สุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550

4

5

พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ

6

7 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ 

1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญของผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.
2550

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนนิงานป 2550 การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย        
การจายเงินปนผล และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมเพื่อทดแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

8

9

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชสีาํหรับปบัญชสีิน้สุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี
ประจําป 

พิจารณาและอนุมัติการซื้อเรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลํา จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO)
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พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญของผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2550

1

− จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550

− มีผูถือหุนเขารวมประชุมรวม 471 ราย คิดเปนรอยละ 41.54 ของทุนที่ออก

− ระเบียบวาระที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ มีดังนี้:

การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ

การเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพดังกลาว

รับทราบการนําหุนสามัญของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศสิงคโปร

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยภายใต

โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (ESOP Scheme)

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผูถือหุน 

ครั้งที่ 1/2550

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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เกณฑ

- กลยุทธที่ใชในการบริหารกิจการที่หลักแหลมและละเอยีดรอบคอบ

- กลยุทธขององคกรมีการอธิบายไวอยางชดัเจน

- ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

- มีผลการดําเนินงานดีและโปรงใสอยางตอเนื่อง

- ความสามารถในการทําใหหุนของบริษัทฯ เปนที่สนใจแกนักลงทุนทั่วไป ทําใหราคาหุนสามารถแตะระดับสูงสุดไดใน

ชวงเวลาหนึ่ง 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ: TTA ควาสุดยอดรางวัล “บรษิัทที่มีการ
บรหิารจัดการยอดเยีย่มที่สุดแหงประเทศไทย จากนิตยสาร Asiamoney”

“TTA เปนบรษิัทฯ ทีม่ีการบริหารจดัการไดดีเลิศ 

จึงควรจะมีราคาอยูในระดับเดยีวกบับรษิทัขนสงทางทะเลระดบัภูมิภาคแหงอื่นๆ”

บริษัททีม่ีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย
AWARDS
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พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงิน
ของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปบญัชี 2550

2

รอบปบญัชี 2550 เปนปทีด่ี กลาวคือ ...

3

− มีผลประกอบการที่แข็งแกรงโดยมีการเติบโตของรายรับที่สูง 

– มีอัตราคาระวางเพิ่มขึ้นรอยละ 36

– มีการใหบริการเชาเรือชนิดเหมาลําเปนระยะเวลาคิดเปนรอยละ 32

– มีจํานวนวันเดินเรือที่ไดจากการเซ็นสัญญารับขนสงลวงหนาคิดเปนรอยละ 13

– งบดุลดีขึ้นเนื่องมาจากกระแสเงนิสดทีแ่ข็งแกรงขึ้นและการปรับโครงสรางหนี้

− มีการริเริ่มใหมๆ ที่นํามาใชเพื่อสรางฐานของ TTA ใหมัน่คง สําหรับการเตบิโตในอนาคต ไดแก

– การตกลงเซ็นสัญญาสั่งตอเรอืใหม 2 ลํา มูลคารวม 77 ลานดอลลารสหรัฐอเมรกิา กับอูตอเรือ  Oshima

Shipbuilding ประเทศญี่ปุน และอีก 3 ลํา มูลคารวม 124 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา กับอูตอเรือ Vinashin

ประเทศเวียดนาม

– การซื้อเรือขุดเจาะ 1 ลํา มูลคา 136 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

– การมีวงเงนิกูรวมหลายสถาบันนําโดยธนาคารนอรเดีย และ ดีวีบี ของ TTA จํานวน 396 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

– การออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของ TTA จํานวน 170 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

– การนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบรษิัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) จํานวน 167 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศสิงคโปร
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รายไดของ TTA เติบโตอยางแข็งแกรง เนื่องจากคาระวางเรือบรรทุกสินคา

แหงเทกองและอัตราคาเชาเรือของกลุมธุรกิจบริการนอกชายฝงที่สูงขึ้น

29%19%5,14721,5213,98718,156รวม

16%

27%

17%

รายได

อัตราการเติบโต (%)

15%

(4%)

36%

กําไรสุทธิ

760

4,263

16,498

รายได

รอบปบัญชี 2550

170

574

4,403

กําไรสุทธิ

รอบปบัญชี 2549
กลุมธุรกิจ

148656กลุมธุรกจิที่

เกีย่วของกับการ

เดินเรือ

6013,366กลุมธุรกจิบริการ

นอกชายฝง

3,23814,134กลุมธุรกจิเรอื

บรรทุกสินคาแหง

เทกอง

กําไรสุทธิรายได

(ลานบาท)

พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงิน
ของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปบญัชี 2550 (ตอ...)

2 3

สวนแบงกําไรสุทธิจากกลุมตางๆ

การเติบโตอยางสม่ําเสมอดวยรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย

9.09%

2.78%

88.13%

กลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยว

ขัองกับการเดินเรือ
กลุมธุรกิจบริการ

นอกชายฝง

กลุมธุรกิจ

เรือบรรทุก

สินคาแหง

เทกอง
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21.62%18.86%23.48%การเติบโตของสินทรัพย

26.26%8.00%42.22%การเติบโตของรายได (*)

0.43

169.36%

2549

144.86%130.30%
กระแสเงินสดสุทธจิากการ

ดําเนินงาน / คาใชจายฝายทุน

0.360.49หนี้สินรวม / ทุนรวม

2550 2548

TTA พยายามรักษาสมดุลระหวางเงินที่ไดมาและการใชไปของเงินสด และลดอัตราสวนของหนี้สินตอทุน

พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงิน
ของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปบญัชี 2550 (ตอ...)2 3

แหลงขอมูล: รายงานประจาํป Website บริษัท และขอมูลบริษัท

* ไมรวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
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46%
52%

31%

49% 47%

59%

85%

53%

37% 39%
45% 44%

50%

77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

EBITDA Margin EBITDA
Growth

Net Profit
Margin

Net Income
Growth

ROE Net Debt/Equity Net
Debt/EBITDA

พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงิน
ของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปบญัชี 2550 (ตอ...)2 3

TTA มีผลประกอบการทางการเงินที่เทียบเคียงไดกับบริษัทคูแขงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน

สถิติผลประกอบการทางการเงินในรอบ 4 ป

TTA

คาเฉลี่ยอุตสาหกรรม
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พิจารณาและอนุมัติผลการดําเนนิงานและงบการเงิน
ของบริษัทฯ สาํหรบัรอบปบญัชี 2550 (ตอ...)2 3

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบ 

และรับรองผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรบัปบญัชี 2550

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของ

บรษิัทฯ ซึ่งถูกตรวจสอบโดยผูสอบบญัชแีลว

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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Acknowledge interim dividend 
payments

4

− คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

− คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน  ณ วันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท

− บริษัทฯ ไดดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการจายเงินปนผล

ระหวางกาลของบริษัทฯ 

พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ
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การปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลเปนไปตามความประสงคขององคการที่ออกกฎระเบียบขอบังคับตางๆ

อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป และการปรบัเปลีย่นนโยบาย
การจายเงินปนผล

5

− เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายบัญชีใหมสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งเปลี่ยนจากวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) เปนวิธีราคาทุน 

(Cost Method)

− ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดออกประกาศใหบริษัทจดทะเบียนพิจารณานโยบายการจายเงินปนผลที่ไดเปดเผยไวแลว

− เพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของตลาด

การจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได

มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของ

งบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม

เกิดขึ้นจริง โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวนและแกไขนโยบายการ

จายเงินปนผลเปนครั้งคราวเพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ        

ในอนาคต ความตองการใชเงินลงทุน และปจจัยดานอื่นๆ 

ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทฯ ("งบการเงินเฉพาะ")

นโยบายเดิม

นโยบายใหม

วัตถุประสงค
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บริษัทฯ ไมมีเจตนาทีจ่ะลดการจายเงินปนผล

− แมวาจะมีนโยบายเงินปนผลใหม TTA ก็ไมมีเจตนาที่จะลดการจายเงินปนผล

− บริษัทฯ ไดพยายามรักษาโครงสรางเงินทุนทีแ่ข็งแกรง และหาแหลงเงินทุนจากภายนอกเพื่อมา

สนับสนุนการลงทุนและจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ:

− มีวงเงินกูรวมหลายสถาบัน นําโดยธนาคารนอรเดีย และดีวีบี จํานวน 396 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

− การออกหุนกูแปลงสภาพของ TTA จํานวน 170 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

− การเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 167 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

5 อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป และการปรบัเปลีย่นนโยบาย
การจายเงินปนผล (ตอ...)
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เงินปนผลจายตอหุน (บาท)

0.65

0.75

0.90

0.70

1H06 2H06 1H07 2H07

อัตราการเติบโตรอยละ 22

5 อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป และการปรบัเปลีย่นนโยบาย
การจายเงินปนผล  (ตอ...)

รายละเอียดการคําณวนเงินปนผลจาย

25.01%31.48%อัตราการจายเงินปนผล 

1.651.35เงินปนผลจายตอหุน (ทั้งป)

643,684,422643,684,422จํานวนหุน 

4,245,151,8512,760,350,811
กําไรสุทธิหลังหักกําไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยน

-723,363,372

4,968,515,223

2550

3,502,443,330กําไรสุทธิ 

-742,092,519หัก กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

2549(บาท)

เงินปนผลจายตอหุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ครึ่งปแรก
2549

25502550ครึ่งปหลัง
2549

ครึ่งปแรก
2550

ครึ่งปหลัง
2550

แหลงขอมูล: ขอมูลบรษิัท
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5

คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเหน็วา ที่ประชมุผูถือหุนสมควรอนุมัตกิารจายเงิน   

ปนผลประจํารอบปบัญชี 2550 และการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลที่นําเสนอ

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51

อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป และการปรบัเปลีย่นนโยบาย
การจายเงินปนผล (ตอ...)
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ

6

กระบวนการคัดสรรกรรมการเปนไปอยางมืออาชีพและเขมงวด 

เพื่อสรางคณะกรรมการที่มีความเขมแข็งและคนหาผูสมัครรับคัดเลือกใหมๆ

ระบุประสบการณที่สําคัญซึ่งเปนที่ตองการของคณะกรรมการ

ตัดทอนรายชื่อผูที่จะไดรบัการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกครั้งหนึ่งหลังจากรอบแรกเสร็จสิ้น

เสนอรายชื่อที่ตัดทอนแลวใหคณะกรรมการพิจารณาเปนครั้งสุดทาย

คณะกรรมการสรรหาประเมินกลยุทธทางธุรกิจของ TTA รวมถึงการกระจายสวนงานธุรกิจ 

และการขยายธุรกิจในภูมิภาค

วิเคราะหโครงสรางและผลงานของกรรมการที่มีอยูในปจจุบัน

คัดเลือกผูที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการรอบแรก
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ (ตอ...)6

นางโจอี้ ฮอรน

การศึกษา − ปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา

− ปริญญาตรีจาก Williams College ประเทศสหรฐัอเมริกา

ประสบการณการทํางาน − ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ:

− บริษัท Norse Energy Corp. ASA, Oslo, ประเทศนอรเวย

− บริษัท Petrojarl. ASA, Oslo, ประเทศนอรเวย

มีประสบการณการทํางานที่กวางขวางและเชี่ยวชาญดานการลงทุนรวมทั้งมีประสบการณ               

ในกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ

กรรมการปจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

กรรมการคนใหม

1. 2. 3. 1. ม.ร.ว. จันทรแรมศริิโชค จันทรทัต

2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต

3. นายศักดิ ์เอื้อชูเกียรติ
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา บคุคลทั้ง 4 ทาน ตามที่เสนอมาสมควรไดรับการ

คัดเลือก เขาดาํรงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ (ตอ...)6
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เพื่ออนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและ
กาํหนดคาตอบแทนกรรมการ7

คณะกรรมการที่แขง็แกรงจะผลักดัน TTA ใหเติบโตตอไปอยางตอเนื่อง

− เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของสถาบันสงเสริมกรรมการ

บริษัทไทย

− เพื่อดึงดูดกรรมการที่มีคณุสมบัติสูงทั้งในประเทศและในภมูิภาค

− เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของกรรมการ และธุรกิจของ TTA ที่

กําลังขยายตัว

วัตถุประสงค
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เพื่ออนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกาํหนด
คาตอบแทนกรรมการ7

คณะกรรมการของ TTA เปนผูที่ผลักดันใหเกิดความเจรญิเติบโตในธุรกิจเรือบรรทุกสนิคาแหงเทกอง และธุรกิจบรกิารนอกชายฝง

− คณะกรรมการเปนฝายเรียกรองใหฝายบริหารนําเสนอโครงการปรับปรุงเรือระยะกลางพรอมกบันําเสนอแผนการ
จัดหาเงินทุนเพื่อใหแผนดังกลาวสามารถบรรลุผลได

− การตัดสินใจซื้อเรือในชวงเวลาที่เหมาะสมเพราะสภาพตลาดในปจจุบันอาจไมเอื้ออํานวยตอการจัดหาเงินกูแลว

− การกูเงินรวมหลายสถาบัน จํานวน 396 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นลง ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2550

− การออกหุนกูแปลงสภาพ จํานวน 170 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นในเดือน กันยายน พ.ศ. 2550

− ระบุใหธุรกิจเรือขุดเจาะเปนธุรกิจเฉพาะทางที่จะสรางความเติบโตใหบริษัทฯ

− การเสนอขายหุนเพิ่มทุน (IPO) ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 สามารถระดมทุนได 167 ลานดอลลาร

สหรัฐอเมริกา เพื่อเปนเงินทุนในการขยายกิจการในอนาคต 

− TTA ลงทุนจํานวน 2,060 ลานบาท (หรือ 66 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)(1) ในหลายปที่ผานมา  ปจจุบันถือหุน

ในเมอรเมดรอยละ 55.3 ซึ่งมีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 413 ลานดอลลารสิงคโปร (หรือ 290 ลาน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา)(2)

(1) อัตราแลกเปลี่ยน ดอลลารสหรัฐอเมริกา /บาท  เทากับ 31.41 (2) มูลคาหลักทรพัยตามราคาตลาด ณ วันที ่25 มกราคม  พ.ศ. 2551 เทากบั 746.9 

ลานดอลลารสิงคโปร โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลารสหรัฐอเมริกา/ดอลลารสิงคโปร เทากับ 1.42

ธุรกิจเรือบรรทุก

สินคาแหงเทกอง

− รายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 101 และรอยละ 15 ตามลําดับ ในชวงป พ.ศ. 2547-2550กลุมบริษัทฯ

ธุรกิจบริการนอก

ชายฝง
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เพื่ออนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกาํหนด
คาตอบแทนกรรมการ (ตอ...)

7

จํานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตอป

14

10

13

2005 2006 2007

คณะกรรมการมีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะมีสวนรับผิดชอบ

ในการตดัสนิใจลงทุนและการจัดหาเงินทนุทีส่ําคัญ

2548 2549 2550
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945,000
1,120,417

1,371,049

หมายเหตุ: - คาตอบแทนกรรมการประกอบดวย คาตอบแทนประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

- คาตอบแทนกรรมการของ TTA ในป พ.ศ. 2550

* คาสุงสุด คากลาง และคาเฉลี่ยของคาตอบแทนกรรมการสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดมากกวา 10,000 ลานบาท

แหลงขอมูล: ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนป 2549  จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เพื่ออนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกาํหนด
คาตอบแทนกรรมการ (ตอ...)7

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯในปจจุบันจัดวาต่ําอยางมีสาระสําคญัเมื่อเทียบกับสภาวะในตลาด

คาเฉลี่ยคาตอบแทนกรรมการประจําปตอคน (บาท)
6,893,026

คากลาง* คาเฉลี่ย* คาสูงสุด*TTA
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ตารางแสดงคาตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ

เพื่ออนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกาํหนด
คาตอบแทนกรรมการ (ตอ...)7

1,093,750 

875,000 

656,250 

437,500 

218,750 

-

-

 คาตอบแทนที่

ไดรับเพิ่มเตมิ

ตอคน

8

8

8

8

8

8

8

จํานวนกรรมการ

ที่ไมเปนผูบริหาร

1,125,000,000

1,000,000,000

875,000,000

750,000,000

625,000,000

500,000,000

375,000,000

เงนิปนผลจายแก

ผูถือหุนในอตัรา

รอยละ 25

0.8%

0.7%

0.6%

0.5%

0.3%

-

-

รอยละของ

คาตอบแทนที่ไดรับ

เทียบกับ

เงนิปนผลจาย

--1,500,000,000 

8,750,000 2,500,000,000 4,500,000,000 

7,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000 

5,250,000 1,500,000,000 3,500,000,000 

3,500,000 1,000,000,000 3,000,000,000 

1,750,000 500,000,000 2,500,000,000 

--2,000,000,000 

 คาตอบแทนที่

ไดรับเพิ่มเตมิ 

(บาท)

 สวนที่เกนิ 

2 พันลาน

(บาท)

 ประมาณการ 

กําไรสุทธิ*

(บาท)

หมายเหต:ุ * ประมาณการกําไรสุทธิ ไมรวมกาํไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน

ที่มา: ขอมลูของบรษิทั

ตัวเลขคาตอบแทนที่กรรมการจะไดรับเพิ่มเติมคิดเปนเงินจํานวนเล็กนอยเมื่อเทียบกับเงินปนผลที่ผูถือหุนไดรับ
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เพื่ออนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกาํหนด
คาตอบแทนกรรมการ (ตอ...)7

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตนิโยบายการจาย

คาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการ

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 66.67
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พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีสําหรบัปบญัชีสิ้นสุด 30 
กันยายน พ.ศ. 2551

− คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส     

คเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจํารอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551

− คาตอบแทนผูสอบบัญชีคาดวาจะลดลงจากปกอนจํานวน 221,000 บาท หรือลดลงรอยละ 6.93

8

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตัง้           

ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจํารอบปบัญชี 2551

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 51
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- การซื้อเรือเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ เนนการซื้อเรือที่อายุนอยและมีขนาดใหญกวาเดิม

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ทางบริษัทฯ ไดใชเงินจํานวน 272 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาในการจัดซื้อเรือ 15 ลํา ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุก
รวมอยูที่ 536,204 เดทเวทตัน

ราคาซื้อเรือเฉลี่ย 18 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาตอลํา มีขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ยอยูที่ 35,474 เดทเวทตัน และอายุการใชงาน
เฉลี่ย 11.3 ป

จัดซื้อเรือสั่งตอใหมจํานวน 5 ลํา ในมูลคาการลงทุนรวม 201 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา

9

การขยายและปรับปรุงกองเรือสินคาอยางมีวินัย มีนัยยะสําคญัตอการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

อายุการใชงานเฉลีย่ของกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง สถิติจํานวนเรือบรรทุกสนิคาแหงเทกองของบริษัทฯ

พิจารณาและอนุมัติการซือ้เรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลําจาก PT 
PAL Indonesia
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Industry Average Thoresen Thaiคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม TTA

แหลงขอมูล: รายงานประจําป, Website บริษัท และขอมูลบริษัท
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เรือสั่งตอใหมจํานวน 9 ลํา ที่จะถูกสงมอบภายในเวลา 4 ปขางหนา

เปนสวนหนึ่งของแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ

9

(DWT ‘000)

− PT PAL สามารถสงมอบเรือแกบริษัทฯ ไดในชวงป พ.ศ. 2552 – 2553 ซึ่งถือวาเปนเวลาที่เหมาะสมตอบริษัทฯ 

− บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน มีความเหน็วาผูถือหุนของบริษัทฯ ควรลงมติเห็นดวยกับการไดมา
ซึ่งสินทรัพยสําหรับการเขาทํารายการของบริษัทในครั้งนี้

PT PAL Oshima Vinashin

Number of Vessels DWT ('000)

พิจารณาและอนุมัติการซือ้เรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลําจาก PT 
PAL Indonesia (ตอ...)

แหลงขอมูล: รายงานประจําป, Website บริษัท และขอมูลบริษัท

จํานวนเรอืที่จะมีอายุการใชงาน 25 ป เรือบรรทุกสินคาที่ไดทําสญัญาสั่งตอไวแลว ณ ปจจบุัน

จํานวนเรอื
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติรายการสั่งตอเรือใหมทั้ง 4 ลํา

วาระจะอนุมัติโดยใชคะแนนเสียงรอยละ 75

พิจารณาและอนุมัติการซือ้เรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลําจาก PT 
PAL Indonesia (ตอ...)9


