สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ บริษัท เมอร์ เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์ เมด”)
ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิจํานวน 4,000,000 หน่ วยให้ กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่ งกรรมการ)
และบริษัทย่อยของเมอร์ เมด ภายใต้ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่พนักงาน (ESOP Scheme)
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญซึ่ งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ ง
ดํารงตําแหน่งกรรมการ) ของบริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อย ภายใต้โครงการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) ประจําปี 2555 มี
ดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์ และความจําเป็ นในการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
การกําหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั
รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย โดยการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจะสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทํางาน และ
มีความรู้สึกเป็ นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จและการเติบโตของบริ ษทั อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือใน
การรักษาและจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ต่อไปในระยะยาว
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั จะต้องดําเนินการจัดสรรให้กบั พนักงานที่มีสิทธิให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด (คือ
ภายในหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ผถู้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าว) ดังนั้น ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษทั พิจารณาเห็น
ว่าเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ที่จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องในปี ต่อๆ ไป บริ ษทั จะต้อง
นําเสนอโครงการดังกล่าวให้ ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิทุกปี โดยที่ผา่ นมา ผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิโครงการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้กบั พนักงานแล้วจํานวน 4 คราว คือในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
และปี 2554 ตามลําดับ และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั อย่างต่อเนื่องคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่พนักงาน โดยนําเสนอโครงการให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิสาํ หรับปี 2555 ข้อมูล
รายละเอียดของโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้กบั พนักงานในปี ก่อน
ๆ
ปรากฏรายละเอียดอยูใ่ นข้อที่ 11 ของเอกสารฉบับนี้

2.

รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (Warrant) ของบริ ษทั เมอร์ เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถเปลี่ยนมือ
ได้ เว้นแต่เป็ นการโอนให้แก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

4,000,000 หน่วย

จํา นวนหุ ้ น ที่ ร องรั บ การใช้สิ ท ธิ :
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

4,000,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.51 ของหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั จํานวน 784,747,743 หุน้

ราคาเสนอขาย

หน่วยละ 0 บาท

:
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อัตราการใช้สิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย : หุ น้ สามัญ 1 หุ น้ (อัตราการใช้สิทธิ อาจ
เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ )

ราคาการใช้สิทธิ

:

ราคาการใช้สิทธิ จะคํานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
ของบริ ษทั ที่ทาํ การซื้ อขาย ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศสิ งคโปร์
เป็ นเวลา 15 วันติดต่อกันก่อนวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ราคาการ
ใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

เมื่อครบกําหนด 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ผถู้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ทุกๆ 6 เดือน
ทั้งนี้ภายใต้บงั คับของวรรคต่อไปนี้ถา้ วันใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใน
วันทําการถัดจากวันดังกล่าว
วันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิ จะตรงกับวันทําการสุ ดท้ายของวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ไม่มีการจํากัดจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในการใช้สิทธิ แต่ละครั้งของ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรื อไม่ได้มีการใช้สิทธิ ใน
วันกําหนดใช้สิทธิ ใด ๆ สามารถสะสมนําไปใช้ในวันกําหนดใช้สิทธิ
ครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาการใช้สิ ท ธิ ค รั้ งสุ ด ท้า ย ผูถ้ ื อ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ ง
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่
น้อยกว่า 15 วันก่อนสิ้ นอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

วิธีการใช้สิทธิ

:

ในการใช้สิทธิ แปลงสภาพ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องยื่นแบบ
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ โดยระบุจาํ นวนหน่ วยของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ แปลงสภาพ และชําระเงินค่าหุ ้นตาม
จํานวนที่ ใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ โดยคิ ด จากราคาแปลงสภาพคูณ ด้ว ย
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพ

ระยะเวลาการเสนอขาย

:

บริ ษทั จะต้องดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 1 ปี นับจาก
วันที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หรื อหากเป็ นกรณี ที่
จําเป็ นต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งถือหุ ้นใน
บริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมด บริ ษทั จะดําเนิ นการ
ออกใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ภายใน 1 ปี นับ แต่วนั ที่ ได้รั บ อนุ ม ัติจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผู้
ถือหุ น้ รายใหญ่ดงั กล่าว

วิธีเสนอขาย

:

จัด สรรให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งาน (รวมถึ ง พนั ก งานซึ่ งดํา รง
ตําแหน่งกรรมการ) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจํานวนไม่เกิน 50 ราย
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จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สูงสุ ดที่ :
จะได้รับจัดสรร

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะจัดสรรให้กรรมการและพนักงานแต่
ละราย (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่ งกรรมการ) จะได้ไม่เกินร้อย
ละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดภายใต้โครงการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

บริ ษทั จะไม่นาํ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศสิ ง คโปร์ หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย

:

3.

สรุปหลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการจัดสรรและการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

3.1

บริ ษทั จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ)
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อหากเป็ นกรณี
จําเป็ นต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ซึ่ งถือหุ ้นในบริ ษทั เกิ นกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ ้น
ทั้งหมด บริ ษทั จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ดงั กล่าว

3.2

ในกรณี ที่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ ภายใน
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ) ให้ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
ทั้งหมด

3.3

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของโครงการนี้ และ
มีอาํ นาจในการบังคับใช้กฎระเบียบในการดําเนิ นโครงการ ตลอดจนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นปั ญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดําเนิ นโครงการ ทั้งนี้ คาํ ตัดสิ นและการดําเนิ นการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือ
เป็ นที่สุดและผูกพันพนักงานที่เข้าร่ วมโครงการทุกคน

3.4

บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิตอ้ งมีสถานภาพเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อยในวันที่จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และเพื่อความชัดเจน กรรมการทุกคนมีสิทธิ เข้าร่ วมโครงการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ในครั้งนี้ รวมถึงกรรมการบริ หาร
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็ นกรรมการบริ หาร และกรรมการอิสระที่มิใช่กรรมการบริ หาร
รายชื่อกรรมการและพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่จะได้รับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะจัดสรรมีดงั ต่อไปนี้

3.5

รายชื่อกรรมการ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
นายอึง ชี เคียง

จํานวนใบสํ าคัญแสดง ร้ อยละ/จํานวนใบสํ าคัญ
สิ ทธิ (หน่ วย) *
แสดงสิ ทธิท้งั หมด

ตําแหน่ ง
ประธานบริ หารบริ ษทั เมอร์เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั เมอร์เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
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ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

รายชื่อกรรมการ

จํานวนใบสํ าคัญแสดง ร้ อยละ/จํานวนใบสํ าคัญ
สิ ทธิ (หน่ วย) *
แสดงสิ ทธิท้งั หมด

ตําแหน่ ง

นายพิเชษฐ สิ ทธิอาํ นวย

กรรมการอิสระ บริ ษทั เมอร์เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายเลสลี่ ยอร์จ เมอร์สเซ่
กรรมการอิสระ บริ ษทั เมอร์เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายโรเบิร์ต เอ๊ดเวิร์ด เบียร์ กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร บริ ษทั
เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายสุ ระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร บริ ษทั
เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายจอห์น วิลเลาห์บ้ ี
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร บริ ษทั
เครน 3
เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นางอรพร เลิศธุวานนท์
กรรมการ และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงินบริ ษทั เมอร์เมด ออฟชอร์
เซอร์วสิ เซส จํากัด
กรรมการบริ ษทั เมอร์เมด ดริ ลลิ่งค์
นายเจมส์ แมกกี นิโคล
(มาเลเซี ย) จํากัด และผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั เมอร์เมด ดริ ลลิ่งค์ จํากัด
กรรมการบริ ษทั ซี สเคป เซอร์เวยส์
นายฌอน วิลเลี่ยม ไชน่า
(ไทยแลนด์) จํากัด และกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั ซี สเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี
ลิมิเต็ด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั พีที ซี สเคป
นายปี เตอร์ ไรยคัลไมเยอร์
เซอร์เวยส์ อินโดนีเซี ย
นางสาวมากาเรตต้า เรทโน
ประธานกรรมการบริ ษทั พีที
ซุนดารี
ซี สเคปเซอร์เวยส์ อินโดนีเซี ย
นายพอล เบอร์เกอร์ ไวล์ลี่
กรรมการ บริ ษทั ซับเทค จํากัด และ
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ซับเทค
การ์ตาร์ บริ การดํานํ้า และเดินเรื อ
แอลแอลซี
นายไมเคิล วัตเตอร์ส
ผูอ้ าํ นวยการด้านคุณภาพชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย บริ ษทั เมอร์ เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายแกรแฮม เอ็ ด เวิ ร์ ด คู ผูอ้ าํ นวยการด้านการพาณิ ชย์ บริ ษทั
เปอร์
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
นายบรู ซ ลีโอนาร์ด
ผูอ้ าํ นวยการด้านงานโครงการ บริ ษทั
ซอนเดอร์ส
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
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ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

รายชื่อกรรมการ
นางสาวศิริวรรณ
ชํานาญณรงค์ศกั ดิ์
นายวิลเลียม แมคโดนัลด์
นายไคลฟ์ ออปเปอร์แมน
นายวินเซนต์ เซี ยว

จํานวนใบสํ าคัญแสดง ร้ อยละ/จํานวนใบสํ าคัญ
สิ ทธิ (หน่ วย) *
แสดงสิ ทธิท้งั หมด

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงิน บริ ษทั เมอร์
เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการด้านการปฏิบตั ิการ บริ ษทั
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการด้ารการเดินเรื อ บริ ษทั
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนา
องค์กรบริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด
(มหาชน)

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

* จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิสูงสุ ดซึ่ งกรรมการและพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ จะได้รับจัดสรร การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่บุคคลดังกล่าวในแต่ละรายจะขึ้นอยูก่ บั ผลงานตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ (ข)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่พนักงานรายอื่นๆ (ยกเว้นผูท้ ี่
ดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย) ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
(ก) ผูท้ ี่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องมีสถานภาพเป็ นพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(ข) จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดสรรให้กบั พนักงานแต่ละรายจะได้รับ ไม่
จําเป็ นต้องมีจาํ นวนเท่ากัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน อายุงาน ความรับผิดชอบ ผลงาน
และศักยภาพ รวมถึงผลประโยชน์ที่ทาํ ให้แก่บริ ษทั
อย่างไรก็ตาม จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิสูงสุ ดที่แต่ละรายจะได้รับจะมีจาํ นวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิท้ งั หมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในกรณี
ที่พนักงานรายใดได้รับการว่าจ้าง จากบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยก่อนหรื อภายหลังการอนุมตั ิโครงการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในครั้งนี้ และแม้วา่ ในเวลาต่อมาภายหลังที่โครงการนี้ได้รับ
อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว
พนักงานรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยก็ตาม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํ นาจในการจัดสรรใบสําคัญสิ ทธิให้แก่พนักงานผูน้ ้ นั โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติต่างๆ ของพนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในข้อ (ข) ข้างต้น โดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวจะ
พิจารณาตามความสามารถและผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในฐานะที่เป็ นพนักงานเท่านั้น และมิใช่กรรมการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
3.6

รายชื่อกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งต้องดํารงตําแหน่งกรรมการ) ที่จะได้รับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมด
- ไม่มี -
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3.7

เงื่อนไขการใช้สิทธิ
(ก)

คุณสมบัติของกรรมการหรื อพนักงานซึ่ งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้
ยกเว้นในกรณี (ข) (ค) (ง) และ (จ) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิจะต้องมีสถานภาพเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยในวันที่ใช้สิทธิ

(ข)

กรณี ถึงแก่กรรมหรื อทุพพลภาพ
ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สิ้นสุ ดสภาพการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรมหรื อทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด) ทายาท
หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้จนครบอายุของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ได้แสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรี ยบร้อยแล้ว จนเป็ นที่
พอใจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

(ค)

กรณี พนักงานหรื อกรรมการลาออก หรื อพนักงานถูกเลิกจ้างโดยเหตุประการใดไม่วา่ จะเกิดจากความผิด
ของพนักงานหรื อไม่กต็ าม หรื อกรรมการพ้นจากตําแหน่งโดยเหตุประการใด รวมถึงในกรณี ที่ไม่ได้รับ
การแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุน้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิพน้ สภาพการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
เนื่องจากพนักงานหรื อกรรมการลาออก หรื อพนักงานถูกเลิกจ้างโดยเหตุประการใดไม่วา่ จะเกิดจาก
ความผิดของพนักงานหรื อไม่กต็ าม หรื อกรรมการพ้นจากตําแหน่งโดยเหตุประการใด รวมถึงในกรณี ท่ี
ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุน้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ระยะเวลาการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะสิ้ นสุ ดภายใน 60 วันนับจากวันที่ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรื อพ้นจากตําแหน่ง (แล้วแต่
กรณี ) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไปนั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหลังจากที่ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิลาออก ถูกเลิกจ้าง หรื อพ้นจากตําแหน่ง (แล้วแต่กรณี ) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้
แต่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สามารถใช้สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ได้เพียงเท่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่มีอยูใ่ นวันที่ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรื อพ้นจากตําแหน่งเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้พนักงานหรื อ
กรรมการที่ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรื อพ้นจากตําแหน่งดังกล่าวใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ต่อไป
ภายหลังจากที่ลาออก ถูกเลิกจ้าง หรื อพ้นจากตําแหน่ง โดยจะพิจารณาให้อนุญาตเป็ นรายๆ ไป ในกรณี
ดังกล่าว ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิของตนได้จนกว่าใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ น้ นั จะหมดอายุ

(ง)

โครงการเกษียณอายุตามปกติ
ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสิ้นสุ ดสภาพการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
เนื่องจากสัญญาว่าจ้างได้สิ้นสุ ดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อด้วย
เหตุอย่างอื่น (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกําหนด) ณ เวลาใดก่อนที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะ
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หมดอายุ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอาํ นาจใช้ดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ
ออกไปได้อีกไม่เกินสามปี ภายหลังจากการบอกเลิกหรื อการสิ้ นสุ ดสัญญา (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ระยะเวลา
ที่ขยายออกไปนั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว
กรรมการหรื อพนักงานจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีสิทธิ ใช้สิทธิ ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้เพียงเท่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่มีอยูใ่ นวันที่เกษียณอายุเท่านั้น
(จ)

เหตุผลอื่น ๆ
ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิพน้ สภาพการเป็ นกรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ด้วยเหตุอื่น นอกเหนือจากการถึงแก่กรรมหรื อทุพพลภาพ การลาออก การถูกเลิกจ้างโดยเหตุประการใด
ไม่วา่ จะเกิดจากความผิดของพนักงานหรื อไม่กต็ าม หรื อการพ้นจากตําแหน่งกรรมการโดยเหตุประการ
ใด รวมถึงในกรณี ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุน้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง หรื อการ
เกษียณอายุตามปกติ จะมีระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะสิ้ นสุ ดภายใน 60 วันนับจาก
วันที่พน้ สภาพการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยายออกไป
นั้นจะต้องไม่เกินกว่าอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหลังจากที่พน้ สภาพแล้ว ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวได้ แต่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีสิทธิ
ใช้สิทธิภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้เพียง
เท่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่มีอยูใ่ นวันที่พน้ สภาพเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิ ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้พนักงานหรื อ
กรรมการดังกล่าวใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ต่อไป ภายหลังจากที่ที่พน้ สภาพการเป็ นพนักงาน
หรื อกรรมการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย โดยจะพิจารณาอนุญาตเป็ นรายๆ ไป ในกรณี ดงั กล่าว ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิของตนได้จนกว่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ นั
จะหมดอายุ

ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรด้วยเหตุผลตามที่ระบุ
ในข้อ (ข) ข้อ (ค) ข้อ (ง) หรื อ ข้อ (จ) ข้างต้น ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องคืนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ไม่ได้มีการ
ใช้สิทธิให้แก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจัดสรรแก่พนักงาน
คนอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาํ หนดต่อไป พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาํ หนดหมายความรวมถึง
และไม่จาํ กัดเฉพาะพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยภายหลังจากที่โครงการ
เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยครั้งนี้ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แต่ท้ งั นี้ การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวจะพิจารณาตามเกณฑ์ความสามารถและผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในฐานะที่เป็ นพนักงาน แต่มิใช่ในฐานะที่เป็ นกรรมการ
4.

เงือ่ นไขการปรับสิ ทธิ
มีกรณี ทุนของบริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนการถือหุน้ การเสนอขายหุน้

(ไม่วา่ จะเพราะเหตุที่มีการออกหุน้ ใหม่เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตาม
การจ่ายเงินปันผล หรื อเพราะเหตุอื่นใดตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ในกรณี เช่นว่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่ผเู้ ข้าร่ วมแผนมีสิทธิ และ/หรื อราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
บริ ษทั อาจต้องออกหุ น้ สามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
5.

ความช่ วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯทีอ่ อกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่พนักงานของบริษัท (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

6.

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

6.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ น้ (Price Dilution)
ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุน้ นั้นมีนอ้ ยมาก เนื่องจากราคาการใช้สิทธิน้ นั คํานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของหุน้ ของบริ ษทั ที่ทาํ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิ งคโปร์ เป็ นเวลา 15 วันติดต่อกันก่อน
วันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

6.2

ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกําไรหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงานทั้งหมด และซื้ อหุน้ สํารอง
ทั้งหมด จํานวน 4,000,000 หุ น้ จะมีผลทําให้ส่วนแบ่งกําไรหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิมของเมอร์เม
ดลดลงไม่เกินร้อยละ 0.51 ของส่ วนแบ่งกําไรหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงเดิม

6.3

ต้นทุนของบริ ษทั
ตามมาตรฐานบัญชีของไทย การให้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการหรื อ
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) จะไม่บนั ทึกเป็ นรายจ่ายของบริ ษทั ในงบการเงิน

7.

ข้ อมูลอืน่ ใดอันอาจส่ งผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจของนักลงทุน (ถ้ ามี)
นักลงทุนที่ลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั จะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรู ปของเงินปันผล และมูลค่าของหุน้ ) จากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เป็ นผูถ้ ือใบสําคัญสิ ทธิ ซึ่ งจะได้รับขวัญและกําลังใจในการทํางาน
จากการที่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยใช้ความสามารถอย่างสูงสุ ดในการเพิ่มมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั

8.

ในกรณีทบี่ ริษัทเลิกกิจการ
ในกรณี ที่บริ ษทั ถูกคําสั่งให้เลิกกิจการเนื่องจากการล้มละลาย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั หมดที่ยงั ไม่ได้มีการใช้สิทธิ
จะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไป ในกรณี ที่การเลิกบริ ษทั มาจากความสมัครใจของบริ ษทั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิซ่ ึ งยังไม่หมดอายุ สามารถใช้สิทธิได้โดยจ่ายเงินให้แก่บริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าสองวันทําการก่อนที่บริ ษทั จะเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อพิจารณาการเลิกกิจการโดยความสมัครใจ
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9.

สิ ทธิในการคัดค้ านของผู้ถือหุ้น
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั
ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง ทั้งนี้ผถู้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม มีสิทธิคดั ค้านการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั ในครั้งนี้ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมโครงการดังกล่าวต้องงดออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมีการลงมติที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั
หากผูถ้ ือหุ น้ รายใดได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายอื่นให้เข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แทน ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องงดออกเสี ยงลงคะแนนในฐานะผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ รายอื่น
เว้นแต่วา่ จะได้มีระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อมอบฉันทะ ว่าผูม้ อบฉันทะมีความประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนน
อย่างไร ในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั ในครั้งนี้

10.

การดําเนินการของบริษัท เกีย่ วกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในกรณี ที่อาจต้องมีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับ
ดําเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการและพนักงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ยังมีอาํ นาจดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมทั้งมีอาํ นาจกําหนด และ/หรื อ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เงื่อนไขและ
รายละเอียด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อให้การขออนุญาตการออกและการเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิขา้ งต้นเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรื อคําสัง่ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

11.

รายละเอียดเกีย่ วกับโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่พนักงาน
ครั้งทีผ่ ่านมา

(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่ งกรรมการ)

บริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานมาก่อนแล้วสี่ ครั้ง ดังนี้ (1) โครงการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2550 (“โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่พนักงานสํ าหรับปี 2551”) (2)
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2552 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โทรี
เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 (“โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่ พนักงาน
สํ าหรับปี 2552”) (3) โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2553 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 และ (4) โครงการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2554 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554
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โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551 มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่สามารถจัดสรรให้แก่
พนักงานจํานวน 3,832,053 หน่วย และสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้เป็ นจํานวน 3,832,053 หุน้ เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 698,000 หน่วยให้แก่พนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) ทั้งสิ้ นจํานวน 18 ราย โดย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 สิ ทธิในการซื้ อ
หลักทรัพย์ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551 จะครบกําหนดสามปี นับแต่วนั ที่มีการ
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถใช้สิทธิดงั กล่าวได้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของ
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ผูถ้ ือหุน้ ได้ให้ความ
เห็นชอบการออกและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน ด้วยเหตุน้ ี คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพิ่มเติมให้แก่ผทู้ ี่ได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ไปแล้วตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเนื่องจากการออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริ ษทั โดยเมื่อวันที่
16 พฤศจิกายน 2552 เหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 668,000 หน่วยที่สามารถใช้สิทธิได้ และมีผทู ้ ี่ได้รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 17 ราย ดังนั้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพิ่มอีกจํานวน 300,600 หน่วยให้กบั ผูท้ ี่ได้รับจัดสรรแล้วตามสัดส่ วนของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ถืออยู่ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพิ่มดังกล่าวมีผลในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ซึ่ งเป็ น
วันถัดจากวันที่บริ ษทั ออกหุ น้ เพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน ดังนั้น ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551 จึงมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 968,600 หน่วย
โดย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เหลือใบสําคัญสิ ทธิที่สามารถใช้สิทธิได้จาํ นวน 925,100 หน่วย มีผทู้ ี่ได้รับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 16 ราย
โครงการเสนอขายหลักทรั พย์ให้แก่พนักงานสําหรั บปี 2552 มี จาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะจัดสรรให้แก่
พนักงานจํานวน 3,000,000 หน่ วยที่สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้เป็ นจํานวน 3,000,000 หุ ้น เมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 บริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจํานวน 891,000 หน่วยให้แก่พนักงาน
(รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) ทั้งสิ้ นจํานวน 21 ราย โดย ณ วันที่ทาํ หนังสื อฉบับนี้ ยังมิได้ออกหุ ้น
ที่จดั สรรไว้ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เนื่ องจากยังไม่ถึงวันกําหนดใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่ อวันที่ 1 พฤศจิ กายน2554 เหลือใบสําคัญสิ ทธิ ที่สามารถใช้สิทธิ ได้จาํ นวน 806,000 หน่ วย และมี ผูท้ ี่ ได้รับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 19 ราย
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2553 มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 4,000,000 หน่วยที่สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ได้เป็ นจํานวน 4,000,000
หุน้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจํานวน 700,000 หน่วยให้แก่พนักงาน
(รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) ทั้งสิ้ นจํานวน 25 ราย โดย ณ วันที่ทาํ หนังสื อฉบับนี้ ยังมิได้ออกหุ ้น
ที่จดั สรรไว้ให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เนื่ องจากยังไม่ถึงวันกําหนดใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดย ณ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่สามารถใช้สิทธิได้จาํ นวน 540,000 หน่วย และมีผทู้ ี่ได้รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 19 ราย
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2554 มีจาํ นวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 4,000,000 หน่วยที่สามารถใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้เป็ นจํานวน 4,000,000
หุ น้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวจํานวน 1,310,000 หน่วยให้แก่
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พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) ทั้งสิ้ นจํานวน 33 ราย ณ วันที่ทาํ หนังสื อฉบับนี้ ยังมิได้ออก
หุน้ ที่จดั สรรไว้ให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเนื่องจากยังไม่ถึงวันกําหนดใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อนึ่ง ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวรายใดได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 หรื อปี 2554 และไม่มีการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามแผนข้างต้นนี้ให้แก่บริ ษทั แม่ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แม่ของบริ ษทั
หรื อให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ดังกล่าว
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