เอกสารแนบ 8
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) และ
บริษัทยอยของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (ESOP Scheme)
รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) ประจําป 2554 มี
ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการ และพนักงานของบริษัทในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและบริษัทยอย
โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสรางแรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปนเจาของ
องคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของบริษัท
อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให
พนักงานทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน
สามัญของบริษัทจะตองดําเนินการจัดสรรใหกับพนักงานที่มีสิทธิใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (คือ ภายใน
หนึ่ง (1) ปนับจากวันที่ผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องดังกลาว) ดังนั้น ในกรณีที่กรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นวาเปน
ประโยชนกับบริษัทที่จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแกพนักงานอยางตอเนื่องในปตอๆ ไป บริษัทจะตองนําเสนอ
โครงการดังกลาวให ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติทุกป โดยที่ผานมา ผูถือหุนไดอนุมัติโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทใหกับพนักงานแลวจํานวน 3 คราว ในป 2551 ป 2552 และป 2553 ตามลําดับ และเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทอยางตอเนื่อง คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน
โดยนําเสนอโครงการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติสําหรับป 2554 ขอมูลรายละเอียดของโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ เพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทใหกับพนักงานในปกอนๆ ปรากฏรายละเอียดอยูในขอที่ 11 ของเอกสารฉบับนี้
2. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ของบริษัท เมอรเมด
มาริไทม จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือได
เวนแตเปนการโอนใหแกทายาท
โดยชอบดวยกฎหมายของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 4,000,000 หนวย

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 4,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จํานวน 784,747,743 หุน
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ราคาเสนอขาย

: หนวยละ 0 บาท

อัตราการใชสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : หุนสามัญ 1 หุน (อัตราการใชสิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใชสิทธิ

: ราคาการใชสิทธิจะคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของ
บริษัทที่ทําการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเปนเวลา
15 วันติดตอกันกอนวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ราคาการใชสิทธิอาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการใชสิทธิ

: เมื่อครบกําหนด 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกๆ 6 เดือน ถา
วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวันดังกลาว
วันสุดทายของการใชสิทธิ จะตรงกับวันทําการสุดทายของวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมมีการกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ในการใชสิทธิแตละครั้ง

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิ หรือไมไดมีการใชสิทธิใน
วันกําหนดใชสิทธิใด ๆ สามารถสะสมนําไปใชในวันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายตามใบสําคัญแสดงสิทธิไมนอย
กวา 15 วันกอนสิ้นอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธีการใชสิทธิ

: ในการใชสิทธิแปลงสภาพ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองยื่นแบบแสดง
ความจํานงการใชสิทธิ โดยระบุจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ประสงคจะใชสิทธิแปลงสภาพ และชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ใชสิทธิ
แปลงสภาพ
โดยคิดจากราคาแปลงสภาพคูณดวยจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิแปลงสภาพ

ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับจากวันที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
หรือหากเปนกรณีที่
จําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งถือหุนใน
บริษัทเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมด บริษัทจะดําเนินการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทและที่ประชุม ผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปนผูถือ
หุนรายใหญดังกลาว
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วิธีเสนอขาย

: จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการ) ของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนไมเกิน 50 ราย

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่ : จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหกรรมการและพนักงานแตละ
จะไดรับจัดสรร
ราย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดไมเกินรอยละ 5
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดภายใตโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.

: บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร
หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สรุปหลักเกณฑ และเงื่อนไขการจัดสรรและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของ
บริษัทและบริษัทยอย ภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือหากเปนกรณี
จําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมด
บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับแตวนั ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทและ
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญดังกลาว
3.2 ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิภายในอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมด
3.3 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของโครงการนี้ และมี
อํานาจในการบังคับใชกฎระเบียบในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเปนผูมีอํานาจในการตัดสินปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้คําตัดสินและการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ใหถือเปนที่สุดและ
ผูกพันพนักงานที่เขารวมโครงการทุกคน
3.4 บุคคลที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ตองมีสถานภาพเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือ
บริษัทยอยในวันที่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และเพื่อความชัดเจน กรรมการทุกคนที่มีสิทธิเขารวมโครงการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ใหรวมถึงกรรมการบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระและไมไดเปนกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระที่มิใชกรรมการบริหาร
3.5 รายชื่อกรรมการและพนักงาน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและบริษัทยอยที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังตอไปนี้
จํานวนใบสําคัญแสดง รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
สิทธิ (หนวย) *
แสดงสิทธิทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต

ประธานบริหารบริษัท เมอรเมด
มาริไทม จํากัด (มหาชน)
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ไมเกิน 200,000

5

จํานวนใบสําคัญแสดง รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
สิทธิ (หนวย) *
แสดงสิทธิทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

นายลิม ฮาว เต็ก

กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอรเมด
ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส (ไทย
แลนด) จํากัด และผูจัดการทั่วไป บริษัท
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการ และ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงินบริษัทเมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด

นายอึง ชี เคียง

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย

นายเลสลี่ ยอรจ เมอรสเซ

นายรอบ เบียร

นางโจอี้ ฮอรน

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

นายแอนดรูว ทอม
สปริงกอล
นายสถาพร อมรวรพักตร

นายไซมอน แมททิว
เทอรเนอร
นางอรพร เลิศธุวานนท
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ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

รายชื่อกรรมการ

จํานวนใบสําคัญแสดง รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
สิทธิ (หนวย) *
แสดงสิทธิทั้งหมด

ตําแหนง

กรรมการและ Drilling Manager บริษัท
ไมเกิน 200,000
5
เมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด
กรรมการบริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค
ไมเกิน 200,000
5
นายเจมส แมกกี นิโคล
(มาเลเซีย) จํากัด และผูจัดการทั่วไป
บริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด
กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส
นายฌอน วิลเลี่ยม ไชนา
ไมเกิน 200,000
5
(ไทยแลนด) จํากัด และกรรมการ
ผูจัดการบริษัท ซีสเคป เซอรเวยส พีทีอี
ลิมิเต็ด
กรรมการผูจัดการบริษัท พีที ซีสเคป
นายปเตอร ไรยคัลไมเยอร
ไมเกิน 200,000
5
เซอรเวยส อินโดนีเซีย
นางสาวมากาเรตตา เรทโน
ประธานกรรมการบริษัท พีที
ไมเกิน 200,000
5
ซุนดารี
ซีสเคปเซอรเวยส อินโดนีเซีย
นาย พอล เบอรเกอร ไวลลี่
กรรมการ บริษัท ซับเทค จํากัด และ
ไมเกิน 200,000
5
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซับเทค
การตาร ดําน้ํา และ การบริการทางทะเล
จํากัด
นาย เอเดรียน ฮิลล
กรรมการ บริษัท เมอรเมด ออฟชอร
ไมเกิน 200,000
5
เซอรวิสเซส (พีทีวาย) จํากัด และ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมอร
เมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการบริษัท Nemo Subsea AS
นายเคลาส เบนท
ไมเกิน 200,000
5
และผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจบริษัท
จอรเกนเซน
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
* จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดรับ
จัดสรร การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบุคคลดังกลาวในแตละรายจะขึ้นอยูกับผลงานตามที่ไดกลาวไวในขอ (ข)
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานรายอื่นๆ (ยกเวนผูที่
ดํารงตําแหนงกรรมการ) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวดังนี้
นายสตีเวน เกรเกอร เลนซ

(ก) ผูที่จะมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย ณ วันที่ทํา
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ข) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะจัดสรรใหกับพนักงานแตละราย จะไดรับไม
จําเปนตองมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ตําแหนง ประสบการณการทํางาน อายุงาน ความรับผิดชอบ ผลงาน
และศักยภาพ รวมถึงผลประโยชนที่ทําใหแกบริษัท
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อยางไรก็ตาม จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่แตละรายจะไดรับจะมีจํานวนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ในกรณี
ที่พนักงานรายใดไดรับการวาจาง จากบริษัทหรือบริษัทยอยกอนหรือภายหลังการอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยในครั้งนี้ และแมวาในเวลาตอมาภายหลังที่โครงการนี้ไดรับ
อนุมัติจากผูถือหุนแลว
พนักงานรายดังกลาวไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทหรือบริษัทยอยก็ตาม
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจในการจัดสรรใบสําคัญสิทธิใหแกพนักงานผูนั้น
โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติตางๆ ของพนักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ (ข) ขางตน โดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะ
พิจารณาตามความสามารถและผลการประเมินการปฏิบัติงานในฐานะที่เปนพนักงานเทานั้น และมิใชกรรมการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย
3.6 รายชื่อกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งตองดํารงตําแหนงกรรมการ) ที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
– ไมมี –
3.7 เงื่อนไขการใชสิทธิ
(ก) คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานซึ่งมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังนี้ ยกเวนในกรณี (ข) (ค)
(ง) และ (จ) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสถานภาพเปน
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอยในวันที่ใชสิทธิ
(ข) กรณีถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย
เนื่องจากถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ทายาทหรือผูพิทักษของ
บุคคลดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากที่
ไดแสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดเรียบรอยแลว
และเปนที่พอใจของคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
(ค) กรณีพนักงานหรือกรรมการลาออก
หรือพนักงานถูกเลิกจางโดยเหตุประการใดไมวาจะเกิดจากความผิดของ
พนักงานหรือไมก็ตาม หรือกรรมการพนจากตําแหนงโดยเหตุประการใด รวมถึงในกรณีที่ไมไดรับการแตงตั้งจาก
ผูถือหุนใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทยอยเนื่องจาก
พนักงานหรือกรรมการลาออก หรือพนักงานถูกเลิกจางโดยเหตุประการใดไมวาจะเกิดจากความผิดของพนักงาน
หรือไมก็ตาม หรือกรรมการพนจากตําแหนงโดยเหตุประการใด รวมถึงในกรณีที่ไมไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
ใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ระยะเวลาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดภายใน 60 วันนับ
จากวันที่ลาออก ถูกเลิกจาง หรือพนจากตําแหนง (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นจะตองไมเกิน
กวาอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออก ถูกเลิกจาง หรือพนจากตําแหนง
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(แลวแตกรณี) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวได แตผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิใชสิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานบริษัท
และบริษัทยอย ไดเพียงเทาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันที่ลาออก ถูกเลิกจาง หรือพนจากตําแหนง
เทานั้น
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีสิทธิใชดุลยพินิจในการอนุญาตใหพนักงานหรือกรรมการที่
ลาออก ถูกเลิกจาง หรือพนจากตําแหนงดังกลาวใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดตอไปภายหลังจากที่ลาออก ถูก
เลิกจาง หรือพนจากตําแหนง โดยจะพิจารณาใหอนุญาตเปนรายๆ ไป ในกรณีดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของตนไดจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะหมดอายุ
(ง) โครงการเกษียณอายุตามปกติ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอยเนื่องจาก
สัญญาวาจางไดสิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือดวยเหตุอยางอื่น
(ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด)
ณ
เวลาใดกอนที่ใบสําคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีอํานาจใชดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใชสิทธิออกไปไดอีกไมเกิน
สามปภายหลังจากการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดสัญญา (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นจะตองไม
เกินกวาอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่เกษียณอายุแลว กรรมการหรือพนักงานจะไมสามารถใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวได แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใชสิทธิภายใตโครงการเสนอ
ขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานบริษัท และบริษัทยอย ไดเพียงเทาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยู
ในวันที่เกษียณอายุเทานั้น
(จ) เหตุผลอื่น ๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพการเปนกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอยดวยเหตุอื่น
นอกเหนือจากการถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ การลาออก การถูกเลิกจางโดยเหตุประการใดไมวาจะเกิดจาก
ความผิดของพนักงานหรือไมก็ตาม หรือการพนจากตําแหนงกรรมการโดยเหตุประการใด รวมถึงในกรณีที่ไมได
รับการแตงตั้งจากผูถือหุนใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง หรือการเกษียณอายุตามปกติ จะมีระยะเวลาการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดภายใน 60 วันนับจากวันที่พนสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นจะตองไมเกินกวาอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
หลังจากที่พนสภาพแลว
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือ
ดังกลาวได แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใชสิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ
พนักงานบริษัท และบริษัทยอย ไดเพียงเทาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันที่พนสภาพเทานั้น
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีสิทธิใชดุลยพินิจในการอนุญาตใหพนักงานหรือกรรมการ
ดังกลาวใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดตอไปภายหลังจากที่ที่พนสภาพการเปนพนักงานหรือกรรมการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย โดยจะพิจารณาอนุญาตเปนรายๆ ไป ในกรณีดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของตนไดจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะหมดอายุ
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ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรดวยเหตุผลตามที่ระบุ
ในขอ (ข) ขอ (ค) ขอ (ง) หรือ ขอ (จ) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการ
ใชสิทธิใหแกคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจัดสรรแกพนักงาน
คนอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดตอไป พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดหมายความรวมถึง
และไมจํากัดเฉพาะพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัทหรือบริษัทยอยภายหลังจากที่โครงการ
เสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัท และบริษัทยอยครั้งนี้ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน แตทั้งนี้ การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะพิจารณาตามเกณฑความสามารถและผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในฐานะที่เปนพนักงาน แตมิใชในฐานะที่เปนกรรมการ
4.

เงื่อนไขการปรับสิทธิ
บริษัทอาจตองออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดจัดสรรแลวในกรณีที่เกิดเหตุการณที่กําหนดไว
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

5.

ความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯที่ออกหลักทรัพยในการจัดหาแหลงเงินทุนแกพนักงานของบริษัท (ถามี)
– ไมมี –

6.

ผลกระทบตอผูถือหุน

6.1

ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ผลกระทบที่มีตอราคาตลาดของหุนนั้นมีนอยมาก เนื่องจากราคาการใชสิทธินั้นคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร เปนเวลา 15 วันติดตอกันกอน
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

6.2

ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการหรือพนักงานทั้งหมด และซื้อหุนสํารอง
ทั้งหมด จํานวน 4,000,000 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมของเมอรเมด
ลดลงไมเกินรอยละ 0.51 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

6.3

ตนทุนของบริษัท
ตามมาตรฐานบัญชีของไทย การใหใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือ
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไมบันทึกเปนรายจายของบริษัทในงบการเงิน
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7.

ขอมูลอื่นใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี)
นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจะไดรับประโยชน (ทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุน) จากการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่เปนผูถือใบสําคัญสิทธิ ซึ่งจะไดรับขวัญและกําลังใจในการทํางาน
จากการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชความสามารถอยางสูงสุดในการเพิ่มมูลคาหุนของบริษัท

8.

ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ
ในกรณีที่บริษัทถูกคําสั่งใหเลิกกิจการเนื่องจากการลมละลาย ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไมไดมีการใชสิทธิ
จะไมสามารถใชสิทธิไดอีกตอไป ในกรณีที่การเลิกบริษัทมาจากความสมัครใจของบริษัท ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิซึ่งยังไมหมดอายุ สามารถใชสิทธิไดโดยจายเงินใหแกบริษัทไมนอยกวาสองวันทําการกอนที่บริษัทจะเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาการเลิกกิจการโดยความสมัครใจ

9.

สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
ในครั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และ
พนักงานของบริษัทในครั้งนี้ หรือผูถือหุนที่เขารวมโครงการดังกลาวตองงดออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู
ถือหุน ซึ่งมีการลงมติที่เกี่ยวของกับโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
หากผูถือหุนรายใดไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายอื่นใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือ
หุนแทน ผูถือหุนซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจะตองงดออกเสียงลงคะแนนในฐานะผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนรายอื่น
เวนแตวาจะไดมีระบุไวอยางชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะวาผูมอบฉันทะมีความประสงคจะออกเสียงลงคะแนน
อยางไร ในวาระการประชุมที่เกี่ยวของกับโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทในครั้งนี้

10.

การดําเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่อาจตองมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดําเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการและพนักงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทยังมีอํานาจดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวของทุกประการ รวมทั้งมีอํานาจกําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ ขอกําหนด เงื่อนไขและ
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหการขออนุญาตการออกและการเสนอขายใบสําคัญ
- 62 -

แสดงสิทธิขางตนเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ
11.

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน
ครั้งที่ผานมา

(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ)

บริษัทไดจัดใหมีโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานมากอนแลวสามครั้ง ดังนี้ (1) โครงการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2551 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ("โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2551") (2)
โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2552 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โทรี
เซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 ("โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน
สําหรับป 2552") และ (3) โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2553 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ("โครงการเสนอ
ขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2553")
โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2551 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถจัดสรรใหแก
พนักงานจํานวน 3,832,053 หนวย และสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดเปนจํานวน 3,832,053 หุน เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 698,000 หนวยใหแกพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ทั้งสิ้นจํานวน 18 ราย โดย ณ วันที่ทําเอกสารฉบับนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรไว
ดังกลาวยังไมมีการออกใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจากยังไมถึงวันกําหนดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ผูถือหุนไดใหความเห็นชอบการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทใหแกผูถือ
หุนเดิม ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมใหแกผูที่
ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไปแลวตามขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
พนักงานสําหรับป 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการออกหุน
เพิ่มทุนของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เหลือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 668,000 หนวยที่สามารถ
ใชสิทธิได และมีผูที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 17 ราย ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจึง
ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มอีกจํานวน 300,600 หนวยใหกับผูที่ไดรับจัดสรรแลวตามสัดสวนของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มดังกลาวมีผลในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเปน
วันถัดจากวันที่บริษัทออกหุนเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ดังนั้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2551 จึงมีจํานวนทั้งสิ้น 968,600 หนวย โดย ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2553 เหลือใบสําคัญสิทธิที่สามารถใชสิทธิไดจํานวน 925,100 หนวย มีผูที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวน 16 ราย
โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2552 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแก
พนักงานจํานวน 3,000,000 หนวยที่สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดเปนจํานวน 3,000,000 หุน เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 891,000 หนวยใหแกพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ทั้งสิ้นจํานวน 21 ราย โดย ณ วันที่ทําหนังสือฉบับนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรไว
ดังกลาวยังไมมีการออกใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากยังไมถึงวันกําหนดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
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สิทธิ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เหลือใบสําคัญสิทธิที่สามารถใชสิทธิไดจํานวน 841,000 หนวย และมีผูที่ไดรับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 20 ราย
โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2553 มีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูถือ
หุนจํานวน 4,000,000 หนวยที่สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดเปนจํานวน 4,000,000 หุน เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2553 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 700,000 หนวยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการ) ทั้งสิ้นจํานวน 25 ราย โดย ณ วันที่ทําหนังสือฉบับนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรไวดังกลาวยังไม
มีการออกใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจากยังไมถึงวันกําหนดใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหุนดังกลาวไมไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิในโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2551 โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน
สําหรับป 2552และโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานสําหรับป 2553 นอกจากนี้ บริษัทมิไดออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการใดๆ ดังกลาวใหแกบริษัทแม หรือบริษัทยอยอื่นๆ ของบริษัทแม รวมทั้ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทดังกลาว
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