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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 
หนวยใหพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 
(ESOP Scheme) 
 

รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งจัดสรรใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) มีดังตอไปนี้ 

1.  วัตถุประสงคและความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ มีวัตถุ 
ประสงคเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและบริษัทยอย โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสรางแรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปน
เจาขององคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและจูง
ใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว 

2. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ของบริษัท เมอรเมด   

มาริไทม จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือ
ได เวนแตเปนการโอนใหแกทายาทโดยชอบดวยกฎหมายของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3,000,000 หนวย 

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 3,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.55 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัท จํานวน 541,205,340 หุน 

ราคาเสนอขาย : หนวยละ 0 บาท 

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

ราคาการใชสิทธิ : บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หลังจากวันสิ้นสุดรอบป
บัญชี (30 กันยายน 2552) โดยราคาการใชสิทธิจะคํานวณจากราคาปด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซื้อขาย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเปนเวลา 15 วันติดตอกันกอนวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ราคาการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

เอกสารแนบ 8 
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ระยะเวลาการใชสิทธิ : เมื่อครบกําหนด 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกๆ 6 
เดือน ถาวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวัน
ดังกลาว  

  วันสุดทายของการใชสิทธิ จะตรงกับวันทําการสุดทายของวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ไมมีการกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการใชสิทธิแตละครั้ง
ของ    ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิ หรือไมไดมีการใชสิทธิใน
วันกําหนดใชสิทธิใด ๆ สามารถสะสมนําไปใชในวันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ระยะเวลาการใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตอง
แสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายตามใบสาํคัญแสดงสิทธิไม
นอยกวา 15 วันกอนสิ้นอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการใชสิทธิ : ในการใชสิทธิแปลงสภาพ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองยื่นแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิ โดยระบุจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิแปลงสภาพ และชําระเงินคาหุนตามจํานวน
ที่ใชสิทธิแปลงสภาพ โดยคิดจากราคาแปลงสภาพคูณดวยจํานวน
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิแปลงสภาพ  

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันที่
ไดรับอนุญาตใหออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงาน
คณะ กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน 
ก.ล.ต.) 

 

หากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ไมตองยื่นขออนุญาตตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑที่
เกี่ยวของ บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับ
จากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือหากเปน
กรณีที่จําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปนผู
ถือหุนรายใหญ บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน  1  
ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจาก 

  ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ซึ่งเปน  
ผูถือหุนรายใหญดังกลาว  
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วิธีเสนอขาย : จัดสรรใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 
ของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนไมเกิน 35 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่
จะไดรับจัดสรร 

: จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหพนักงานแตละราย (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดไมเกินรอยละ 5 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรหรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

3. สรุปหลักเกณฑ และเงื่อนไขการจัดสรรและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัทและ
บริษัทยอย ภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีที่จําเปน) หาก
กฎหมายหรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหบริษัทไมตองยื่นขออนุญาตการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิตอสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือหากเปนกรณีจําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปนผูถือ
หุนรายใหญ บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม           
ผูถือหุนของบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญดังกลาว 

3.2 ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิภายใน
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ทั้งหมด 

3.3 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของโครงการนี้ และ
มีอํานาจในการบังคับใชกฎระเบียบในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเปนผูมีอํานาจในการตัดสินปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้คําตัดสินและการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ใหถือ
เปนที่สุดและผูกพันพนักงานที่เขารวมโครงการทุกคน  

3.4 บุคคลที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีสถานภาพเปนพนักงาน ณ วันที่ทําการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.5 รายช่ือพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย ที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังตอไปนี้  
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (หนวย) 

รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมด* 

นายเดวิด ซิมปสัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด 
(มหาชน) 

ไมเกิน 150,000 5 

นายมารค เชฟเพิรด กรรมการบริษัท เมอรเมด ออฟชอร  
เซอรวิสเซส จํากัด  

ไมเกิน 150,000 5 

นางอรพร เลิศธุวานนท กรรมการ และ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงินบริษัทเมอรเมด ออฟชอร 
เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 150,000 5 

นายสถาพร อมรวรพักตร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 
(มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอร
เมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด  

ไมเกิน 150,000 5 

นายสตีเวน เกรเกอร เลนซ กรรมการและ Drilling Manager 
บริษัทเมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด  

ไมเกิน 150,000 5 

นายไซมอน แมททิว  
เทอรเนอร 

กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส 
(ไทยแลนด) จํากัด และผูจัดการ
ทั่วไป บริษัท เมอรเมด ออฟชอร 
เซอรวิสเซส จํากัด  

ไมเกิน 150,000 5 

นายเจมส นิโคล กรรมการบริษัทเมอรเมด ดริลล่ิงค 
(มาเลเซีย) จํากัด และผูจัดการทั่วไป
บริษัทเมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด  

ไมเกิน 150,000 5 

* จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดรับจัดสรร การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบุคคลดังกลาวในแตละรายจะขึ้นอยูกับผลงานตามที่ไดกลาวไวในขอ (ข)  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานรายอื่นๆ (ยกเวนผูที่
ดํารงตําแหนงกรรมการ) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวดังนี้ 

(ก) ผูที่จะมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย ณ วันที่ทํา
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ข) จํานวนใบแสดงสิทธิที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะจัดสรรใหกับพนักงานแตละราย จะไดรับไมจําเปน 
ตองมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ตําแหนง ประสบการณการทํางาน อายุงาน ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
ศักยภาพ รวมถึงผลประโยชนที่ทําใหแกบริษัท 

อยางไรก็ตาม จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่แตละรายจะไดรับจะมีจํานวนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย  
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3.6 รายช่ือกรรมการและพนักงานที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด  

- ไมมี - 

3.7 เงื่อนไขการใชสิทธิ  

(ก) คุณสมบัติของพนักงานซึ่งมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังนี้ 

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

(ข) กรณีถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ 

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษทัหรือบริษัทยอย เนื่องจากถึง
แกกรรมหรือทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ทายาทหรือผูพิทักษของ
บุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้
ภายหลังจากที่ไดแสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดเรียบรอยแลว และเปนที่พอใจของ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาโดยมิใชจากความผิดของพนักงาน หรือการเกษียณอายุกอนกําหนดอันเนื่อง 
มาจากบริษัท 

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัท หรือบริษัทยอยเนื่องจาก
บริษัทบอกเลิกสัญญา โดยมิใชความผิดของพนักงานหรือเนื่องจากการเกษียณอายุกอนกําหนด
เนื่องมาจากบริษัท (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทั้งจํานวน และสามารถใชสิทธิไดตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

(ง) โครงการเกษียณอายุตามปกติ 

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอยเนื่องจากสัญญา
วาจางไดสิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือดวยเหตุอยางอื่น 
(ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ณ เวลาใดกอนที่ใบสําคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีอํานาจใชดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใชสิทธิออกไปไดอีก
ไมเกินสามปภายหลังจากการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดสัญญา (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขยาย
ออกไปนั้นจะตองไมเกินกวาอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่เกษียณอายุแลว พนักงานจะไม
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวได แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช
สิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัทและบริษัทยอย ไดเพียงเทาจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันที่เกษียณอายุเทานั้น  
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(จ) เหตุผลอื่นๆ  

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอยดวยเหตุอื่น
นอกเหนือจากการถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ การบอกเลิกสัญญาของบริษัทโดยมิใชความผิดของ
พนักงาน หรือการเกษียณอายุอันเนื่องมาจากบริษัทหรือโครงการเกษียณอายุตามปกติ ระยะเวลาการใช
สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อพน 60 วันหลังจากการบอกเลิกสัญญาวาจาง ทั้งนี้ระยะเวลา 60 วันที่ขยายออกไป
นั้นจะตองไมเกินกวาอายุของใบ สําคัญแสดงสิทธิ และภายหลังสัญญาวาจางสิ้นสุดลงแลว พนักงานจะ
ไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวได แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใช
สิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัท และบริษัทยอย ไดเพียงเทาจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันที่บอกเลิกสัญญาวาจางเทานั้น  

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอยดวยเหตุผลที่
นอกเหนือจากที่ระบุขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมมีสิทธิในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ไดรับการจัดสรรอีก และจะตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน เพื่อจัดสรรแกพนักงานคนอื่น (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑที่กําหนดตอไป  

4. เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

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) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงานทั้งหมด และซื้อหุนสํารองทั้งหมด จํานวน 
3,000,000 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงไมเกินรอยละ 0.55 ของ
สวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม  
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6.3          ตนทุนของบริษัท 

 ตามมาตรฐานบัญชีของไทย การใหใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไมบันทึกเปนรายจายของบริษัทในงบการเงิน 

7. ขอมูลอ่ืนใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี) 

นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจะไดรับประโยชน (ทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุน) จากการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานของบริษัทที่เปนผูถือใบสําคัญสิทธิ ซึ่งจะไดรับขวัญและกําลังใจในการทํางานจากการที่ไดรับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชความสามารถอยางสูงสุดในการเพิ่มมูลคาหุนของบริษัท 

8. ในกรณีท่ีบริษัทเลิกกิจการ 

ในกรณีที่บริษัทถูกคําสั่งใหเลิกกิจการเนื่องจากการลมละลาย ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไมไดมีการใชสิทธิ
จะไมสามารถใชสิทธิไดอีกตอไป ในกรณีที่การเลิกบริษัทมาจากความสมัครใจของบริษัท ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิซึ่งยังไมหมดอายุ สามารถใชสิทธิไดโดยจายเงินใหแกบริษัทไมนอยกวาสองวันทําการกอนที่บริษัทจะเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาการเลิกกิจการโดยความสมัครใจ 

9. สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน  

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้   

ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ ESOP Scheme ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ ESOP Scheme 

10. การดําเนินการของบริษัท เก่ียวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในกรณีที่อาจตองมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดําเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
พนักงาน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ และมี
อํานาจดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของทุกประการ รวมทั้งมีอํานาจกําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ 
ขอกําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหการขออนุญาตการออกและ
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนเปนไปตามกฎหมาย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ รวมถึงคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
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11. รายละเอียดเก่ียวกับโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 
คร้ังที่แลว 

ในโครงการครั้งที่แลว บริษัทไดออกโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการ) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทและบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิได ซึ่งบริษัทไดดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 

ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานในครั้งที่แลว จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหุน คือ 3,832,053 หนวย และมีหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน 3,832,053 หุน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 698,000 หนวย 
ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ทั้งสิ้นจํานวน 18 ราย โดยบริษัทไดกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับผลงานการทํางานของพนักงานไว และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามผลงานของพนักงาน 
ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหพนักงานไดเพียงจํานวน 698,000 หนวย จากจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 3,832,053 หนวย โดยจํานวนหุนที่จัดสรรไวดังกลาวยังไมมีการออกจําหนาย
เนื่องจากยังไมถึงวันกําหนดใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ และโครงการในครั้งใหมนี้จะใชหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ผลงานของพนักงานดวยเชนกัน และมีเงื่อนไข และรายละเอียดการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหมือนกันกับ
โครงการในครั้งที่แลว 


