สิ่งที่สงมาดวย 4
รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงาน
(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme)
รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งจัดสรรใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) มีดังตอไปนี้
1.

วัตถุประสงคและความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุ
ประสงคเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัท และบริษัทยอย โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสรางแรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปน
เจาขององคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จ และการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและ
จูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว

2.

รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ของบริษัท เมอรเมด
มาริไทม จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือ
ได เวนแตเปนการโอนใหแกทายาทโดยชอบดวยกฎหมายของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 3,832,053 หนวย

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 3,832,053 หุน คิดเปนรอยละ 1 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จํานวน 383,205,340 หุน

ราคาเสนอขาย

: หนวยละ 0 บาท

อัตราการใชสิทธิ

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

ราคาการใชสิทธิ

: บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายหลังจากที่
หลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร โดยราคาการใชสิทธิจะคํานวณ
จากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัท ที่ทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเปนเวลา 15 วันติดตอกัน
กอนวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ราคาการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลง
ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
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ระยะเวลาการใชสิทธิ

: เมื่อครบกําหนด 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกๆ 6
เดือน ถาวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวัน
ดังกลาว
วันสุดทายของการใชสิทธิ
ตรงกับวันทําการสุดทายของวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมมีการกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการใชสิทธิแตละครั้ง
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิ หรือไมไดมีการใชสิทธิใน
วันกําหนดใชสิทธิใด ๆ สามารถสะสมนําไปใชในวันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตอง
แสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายตามใบสําคัญแสดงสิทธิไม
นอยกวา 15 วันกอนสิ้นอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการเสนอขาย

: บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันที่
ไดรับอนุญาตใหออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
ก.ล.ต.)

วิธีเสนอขาย

: จัดสรรใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ)
ของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนไมเกิน 35 ราย

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรหรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

3.

หลักเกณฑ และเงื่อนไขการจัดสรรและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.1

บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัทและ
บริษัทยอย ภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2

ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิภายใน
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ทั้งหมด
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3.3

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของโครงการนี้
และมีอํานาจในการบังคับใชกฎระเบียบในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเปนผูมีอํานาจในการตัดสินปญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้คําตัดสินและการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ให
ถือเปนที่สุดและผูกพันพนักงานที่เขารวมโครงการทุกคน

3.4

บุคคลที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีสถานภาพเปนพนักงาน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.5

รายชื่อกรรมการที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังตอไปนี้

รายชื่อกรรมการ
นายเดวิด ซิมปสัน
นายมารค เซฟเพิรด
นายแมกเน โฮฟเดน

3.6

ตําแหนง
กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท
เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค
(มาเลเซีย) จํากัด และผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการ บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค
จํากัด

ณ

วันที่ทําการจัดสรร

จํานวนใบสําคัญ รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (หนวย)
แสดงสิทธิทั้งหมด
996,335
26
613,130

16

536,490

14

รายชื่อกรรมการและพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะไดรับการจัดสรร และจํานวนครั้งที่บุคคลดังกลาวเขารวม
ประชุมสําหรับ ป 2549 มีดังตอไปนี้

รายชื่อกรรมการ/
พนักงาน
1. นายเดวิด ซิมปสัน

ตําแหนง

กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการบริษัท เมอรเมด
มาริไทม จํากัด (มหาชน)
2. นายมารค เซฟเพิรด กรรมการบริษัท เมอรเมด
ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
****

รอยละ/จํานวน จํานวนครั้งที่เขา
จํานวน
ใบสําคัญแสดง ใบสําคัญแสดง ประชุม/จํานวนครั้ง
ที่ประชุมทั้งหมด
สิทธิทั้งหมด
สิทธิ (หนวย)
996,335
26
4/4*

613,130
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16

13/13**

รายชื่อกรรมการ/
พนักงาน

ตําแหนง

3. นายแมกเน โฮฟเดน กรรมการบริษัท เมอรเมด
ดริลลิ่งค (มาเลเซีย) จํากัด
และผูจัดการฝายปฏิบัติการ
บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค
จํากัด ****
4. นายไชมอน
ผูจัดการแผนกทั่วไป บริษัท
เทอรเนอร
เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
5. นายสตีฟ ฮิวส
ผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
6. นายเกรม ธอมัส
ผูจัดการแผนกฐานขุดเจาะ
บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค
จํากัด
7. นายอเล็กซานเดอร ผูจัดการแผนกฐานขุดเจาะ
เฮย
บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค
จํากัด
8. นายไคลฟ
ผูจัดการกองเรือฝายเทคนิค
อ็อพเพอรแมน
บริษัท เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
รวม

รอยละ/จํานวน จํานวนครั้งที่เขา
จํานวน
ใบสําคัญแสดง ใบสําคัญแสดง ประชุม/จํานวนครั้ง
ที่ประชุมทั้งหมด
สิทธิทั้งหมด
สิทธิ (หนวย)
536,490
14
2/2***

536,490

14

-

287,402

7.5

-

287,402

7.5

-

287,402

7.5

-

287,402

7.5

-

3,832,053
*****

100

หมายเหตุ:
*

นายเดวิด ซิมปสัน ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ และกรรมการผูจัดการบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 และไดเขารวมประชุมทุกครั้งภายหลังการแตงตั้ง

**

นายมารค เซฟเพิรด ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2549 และไดเขารวมประชุมทุกครั้งภายหลังการแตงตั้ง

***

นายแม็กเน โฮฟเดน ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (มาเลเซีย) จํากัด เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2548 และไดเขารวมประชุมทุกครั้งภายหลังการแตงตั้ง

****

บริษัท เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด และบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท เมอร
เมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) สวนบริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค (มาเลเซีย) จํากัด เปนบริษัทยอยของเมอรเมด ดริล
ลิ่งค จํากัด
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*****

จํานวนที่กําหนดเปนจํานวนสูงสุดที่พนักงานแตละคนจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่พนักงานแตละคนจะไดรับจัดสรรขึ้นอยูกับผลประเมินที่ไดจากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของ
พนักงานแตละคน อยางไรก็ตาม จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแตละคนจะไดรับจัดสรรจะไมเกินจํานวน
สูงสุดที่กําหนดในตาราง (พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ (ก) ขางลาง)
(ก)

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เปนผูมีอํานาจในการกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
พนักงานแตละคนมีสิทธิไดรับจัดสรร โดยคํานึงถึงผลประเมินที่ไดจากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs)
ของพนักงานแตละคน อนึ่งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานดังกลาวอาจพิจารณาจากวัตถุประสงคทั่วไปของ
บริษัท และวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือของบริษัทยอย หนวย แผนก
หรือหนาที่ภายในบริษัทที่พนักงานดังกลาวไดรับการจางอยู

(ข)

ผลประโยชนที่พนักงานดังกลาวจะไดรับจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
หลักทรัพยใหแกพนักงานของบริษัท

ตามโครงการเสนอขาย

เนื่องจากราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คิดคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
ของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเปนเวลา 15 วันติดตอกันกอนวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเปนราคาตลาด ดวยเหตุนี้จึงไมมีผลตางระหวางราคาการใชสิทธิและราคา
ตลาด
(ค)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นายเดวิด ซิมปสัน นายมารค เซฟเพิรด นายแมกเน โฮฟเดน และนายไชมอน เทอรเนอร
สืบเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Niche market) จึงตอง
อาศัยความสามารถ ความทุมเทและความรูของผูบริหาร (ตามรายชื่อขางตน) บริษัทจะประสบ
ความสําเร็จและมีความกาวหนาไดดวยผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ฐานลูกคา และความชํานาญทางการ
ตลาด ซึ่งในธุรกิจที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Niche market) บุคคลดังกลาวมีอยูนอย
มากและเปนที่ตองการสูง ในภาคภาคอุตสาหกรรมนี้ บุคคลในตําแหนงเหลานี้จะไดรับผลประโยชน
ตอบแทนที่คอนขางสูง ดวยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจึงเห็น
ควรใหจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 2,682,445 หนวย เพื่อเปนการตอบแทนความทุมเทของ
บุคคลในตําแหนงสําคัญดังกลาวในการชวยใหบริษัทมีความเจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จ
อยางตอเนื่องเสมอมา
นอกจากนี้เปนที่ทราบกันดีวาผูบริหารนั้นไดรับคาตอบแทนที่ต่ํากวาระดับ
คาตอบแทนโดยเฉลี่ยในภาคอุตสาหกรรมนี้ อันเนื่องมาจากการที่ไดตกลงยอมรับโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกพนักงานของบริษัท ซึ่งจะมีผลเมื่อผลประกอบการของบริษทั เปนไปตามหรือเหนือกวา
เปาหมายที่วางไวเทานั้น ดวยเหตุนี้จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกบุคคลดังกลาวแตละทาน
จึงตองคํานึงถึงระดับหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกลาวดวย
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นายสตีฟ ฮิวส นายอเล็กซานเดอร เฮย นายเกรม ธอมัส และนายไคลฟ อ็อพเพอรแมน
ความทุมเทและความพยายามอยางเต็มที่ของผูจัดการฝายปฏิบัติการ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
รักษาทรัพยสินของบริษัทใหอยูในสภาพที่ใชงานไดสมบูรณ เพื่อใหการปฏิบัติงานใหแกลูกคาเปนไป
อยางปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ผูจัดการฝายปฏิบัติการยังเปนตัวแทนระดับสูงสุดของบริษัท
ที่ติดตอโดยตรงกับลูกคา คณะกรรมการฝายปฏิบัติการชุดนี้ไดกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
สูงที่สุด และไดพัฒนาชื่อเสียงของบริษัทในแวดวงธุรกิจ ที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(Niche market) ไดอยางดีเลิศ ผูบริหารแตละทานมีความมุงมั่นอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตน และมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางสุดกําลังความสามารถโดยไมเคยบน
ในการทํางานเกินชั่วโมงทํางานปกติ และทํางานเจ็ดวันตอสัปดาห คณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนรับรูในความพยายามดังกลาว ตลอดจนความทุมเทและความเสียสละ
สวนตัวที่บุคคลดังกลาวไดใหตอบริษัท จึงมีความคิดที่จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 287,402
หนวยใหแกบุคคลแตละคนดังกลาว
(ง)

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่เหลือ
จากการจัดสรรใหกับพนักงานตามที่กําหนดในขอ (ก) ใหแกพนักงานรายอื่น (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนง
กรรมการ) โดยมีคุณสมบัติตามที่กําหนดตอไป
(i)

บุคคลที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีสถานภาพเปนพนักงาน ณ วันที่
ทําการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

(ii)

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จะจัดสรรใหกับพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย แตละรายที่ไดรับไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ตําแหนง ประสบการณ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชนที่ทําใหแกบริษัท

อยางไรก็ดี หากเปนการจัดสรรใหแกพนักงานคนใดเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัท และบริษัทยอย บริษัทจะตองขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
3.7

เงื่อนไขการใชสิทธิ
(ก)

คุณสมบัติของพนักงานซึ่งมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
ยกเวนในกรณี (ข) (ค) (ง) และ (จ) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะตองมีสถานภาพเปนพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอยในวันที่ใชสิทธิ

(ข)

กรณีถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย เนื่องจากถึง
แกกรรมหรือทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ทายาทหรือผูพิทักษของ
บุคคลดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
ภายหลังจากที่ไดแสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดเรียบรอยแลว
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(ค)

กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญา โดยมิใชจากความผิดของพนักงาน หรือการเกษียณอายุกอนกําหนดอัน
เนื่องมาจากบริษัท
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัท หรือบริษัทยอยเนื่องจาก
บริษัทบอกเลิกสัญญาโดยมิใชความผิดของพนักงานหรือเนื่องจากการเกษียณอายุกอนกําหนด
เนื่องมาจากบริษัท (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทั้งจํานวนและสามารถใชสิทธิไดตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

(ง)

โครงการเกษียณอายุตามปกติ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอย เนื่องจากสัญญา
วาจางไดสิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริษัท หรือบริษัทยอยหรือดวยเหตุอยางอื่น
(ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ณ เวลาใดกอนที่ใบสําคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีอํานาจใชดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใชสิทธิออกไปได
อีกไมเกินสามปภายหลังจากการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดสัญญา (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ระยะ เวลาที่ขยาย
ออกไปนั้นจะตองไมเกินกวาอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่เกษียณอายุแลว พนักงานจะ
ไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวได แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช
สิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัท และบริษัทยอย ไดเพียงเทาจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันกอนหนาวันที่เกษียณอายุเทานั้น

(จ)

เหตุผลอื่น ๆ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอย ดวยเหตุอื่น
นอกเหนือจากการถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ การบอกเลิกสัญญาของบริษัท โดยมิใชความผิดของ
พนักงาน หรือการเกษียณอายุอันเนื่องมาจากบริษัทหรือโครงการเกษียณอายุตามปกติ ระยะเวลาการ
ใชสิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อพน 60 วันหลังจากการบอกเลิกสัญญาวาจาง ทั้งนี้ระยะเวลา 60 วันที่ขยาย
และภายหลังสัญญาวาจางสิ้นสุดลงแลว
ออกไปนั้นจะตองไมเกินกวาอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
พนักงานจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวได แตผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิมีสิทธิใชสิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัท และบริษัทยอย ไดเพียง
เทาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันกอนหนาวันที่บอกเลิกสัญญาวาจางเทานั้น
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอยดวยเหตุผลที่
นอกเหนือ จากที่ระบุขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมมีสิทธิในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ไดรับการจัดสรรอีก
และจะตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน เพื่อจัดสรรแกพนักงานคนอื่น (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑที่กําหนดตอไป อยางไรก็ดี หากเปนการจัดสรรใหแกพนักงานคนใดเกินกวารอยละ 5 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัท และ
บริษัทยอย บริษัทจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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4.

เงื่อนไขการปรับสิทธิ
บริษัทอาจตองออกหุนสามัญใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดจัดสรรแลวในกรณีที่เกิดเหตุการณที่กําหนดไว
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

5.

ความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯที่ออกหลักทรัพยในการจัดหาแหลงเงินทุนแกพนักงานของ
บริษัท (ถามี)
- ไมมี -

6.

ผลกระทบตอผูถือหุน

6.1

ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ผลกระทบที่มีตอราคาตลาดของหุนนั้นมีนอยมาก เนื่องจากราคาการใชสิทธินั้นคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร เปนเวลา15 วันติดตอกัน

6.2

ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution)
ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงานทั้งหมด และซื้อหุนสํารองทั้งหมด จํานวน
3,832,053 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงไมเกินรอยละ 1 ของ
สวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

7.

ขอมูลอื่นใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี)
นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจะไดรับประโยชน (ทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุน) จากการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานของบริษัทที่เปนผูถือใบสําคัญสิทธิ ซึ่งจะไดรับขวัญและกําลังใจในการทํางานจากการที่ไดรับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชความสามารถอยางสูงสุดในการเพิ่มมูลคาหุนของบริษัท

8.

สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู
ถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
มติของที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกพนักงานรายใดที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ จะตองเปนมติอนุมัติสําหรับ
พนักงานดังกลาวเปนรายบุคคล โดยมติอนุมัติสําหรับแตละบุคคลตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 5
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
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ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ ESOP Scheme ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ ESOP Scheme
9.

การดําเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดําเนินการขออนุญาตการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ และมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของทุกประการ รวมทั้งมีอํานาจ
กําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ ขอกําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เพื่อใหการขออนุญาตการออกและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนเปนไปตามกฎหมาย และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
รวมถึงคําแนะนําของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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