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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการ) และบริษัทยอยของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP 
Scheme) 

รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) มีดังตอไปนี้ 

1.  วัตถุประสงคและความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การกําหนดใหมีโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการ และพนักงานของบริษัทใน
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและบริษัทยอย โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
ผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจะสรางแรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปน
เจาขององคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและ    
จูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว 

2. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ของบริษัท เมอรเมด   

มาริไทม จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถเปลี่ยนมือ
ได เวนแตเปนการโอนใหแกทายาท โดยชอบดวยกฎหมายของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 4,000,000 หนวย 

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 4,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.51 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัท จํานวน 784,747,743 หุน 

ราคาเสนอขาย : หนวยละ 0 บาท 

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

ราคาการใชสิทธิ : บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หลังจากวันสิ้นสุดรอบป
บัญชี (30 กันยายน 2553) โดยราคาการใชสิทธิจะคํานวณจากราคาปด
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทที่ทําการซื้อขาย ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเปนเวลา 15 วันตดิตอกันกอนวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ราคาการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

เอกสารแนบ 7 
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ระยะเวลาการใชสิทธิ : เมื่อครบกําหนด 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกๆ 6 เดือน ถา
วันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวันดังกลาว  

  วันสุดทายของการใชสิทธิ จะตรงกับวันทําการสุดทายของวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลา 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ไมมีการกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการใชสิทธิแตละครั้ง
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิ หรือไมไดมีการใชสิทธิใน
วันกําหนดใชสิทธิใด ๆ สามารถสะสมนําไปใชในวันกําหนดใชสิทธิ
ครั้งถัดไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ระยะเวลาการใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตอง
แสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายตามใบสําคัญแสดงสิทธไิม
นอยกวา 15 วันกอนสิ้นอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการใชสิทธิ : ในการใชสิทธิแปลงสภาพ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองยื่นแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิ โดยระบุจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิแปลงสภาพ และชําระเงินคาหุนตามจํานวน
ที่ใชสิทธิแปลงสภาพ โดยคิดจากราคาแปลงสภาพคูณดวยจํานวน
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิแปลงสภาพ  

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป  นับจากวันที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือหากเปนกรณีที่
จําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งถือหุนใน
บริษัทเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมด บริษัทจะดําเนินการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทและที่ประชุม  ผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปน   
ผูถือหุนรายใหญดังกลาว 

วิธีเสนอขาย : จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการ) ของบริษัทและบริษัทยอยจํานวนไมเกิน 50 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่
จะไดรับจัดสรร 

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

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
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3. สรุปหลักเกณฑ และเงื่อนไขการจัดสรรและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 
ของบริษัทและบริษัทยอย ภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือหากเปนกรณี
จําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุน
ทั้งหมด บริษัทจะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญดังกลาว 

3.2 ในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิภายใน
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) ใหยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ทั้งหมด 

3.3 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของโครงการนี้ และ
มีอํานาจในการบังคับใชกฎระเบียบในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเปนผูมีอํานาจในการตัดสินปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ทั้งนี้คําตัดสินและการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ใหถือ
เปนที่สุดและผูกพันพนักงานที่เขารวมโครงการทุกคน  

3.4 บุคคลที่จะมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตองมีสถานภาพเปนพนักงาน ณ วันที่ทําการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3.5 รายช่ือกรรมการและพนักงาน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและบริษัทยอยที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังตอไปนี้  

 
 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ (หนวย) * 
รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมด 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานบริหารบริษัท เมอรเมด  
มาริไทม จํากัด (มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายลิม ฮาว เต็ก กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายอึง ชี เคียง กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายเลสลี่ ยอรจ เมอรสเซ กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ (หนวย) * 
รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมด 

นางโจอี้ ฮอรน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายทอม สปริงกอล กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายเดวิด ซิมปสัน กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท 
เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายมารค เชฟเพิรด กรรมการบริษัท เมอรเมด ออฟชอร 
เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นางอรพร เลิศธุวานนท กรรมการ และ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงินบริษัทเมอรเมด ออฟชอร 

เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายสถาพร อมรวรพักตร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอรเมด 
ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายสตีเวน เกรเกอร เลนซ กรรมการและ Drilling Manager บริษัท
เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายไซมอน แมททิว  
เทอรเนอร 

กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส (ไทย
แลนด) จํากัด และผูจัดการทั่วไป บริษัท 
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

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

ไมเกิน 200,000 5 

นายเคลาส เบนท  
จอรเกนเซน 

กรรมการบริษัท  Nemo Subsea IS 

และผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจบริษัท 
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด   

ไมเกิน 200,000 5 

นายฌอน วิลเลี่ยม ไชนา กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส    
(ไทยแลนด) จํากัด และกรรมการ

บริษัท ซีสเคป เซอรเวยส พีทีอี ลิมิเต็ด 

ไมเกิน 200,000 5 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ (หนวย) * 
รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมด 

นายปเตอร ไรยคัลไมเยอร กรรมการบริษัท พีที ซีสเคป เซอรเวยส 
อินโดนีเซีย  

ไมเกิน 200,000 5 

 
* จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดรับจัดสรร การ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบุคคลดังกลาวในแตละรายจะขึ้นอยูกับผลงานตามที่ไดกลาวไวในขอ (ข)  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีอํานาจในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานรายอื่นๆ (ยกเวนผูที่
ดํารงตําแหนงกรรมการ) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวดังนี้ 

(ก) ผูที่จะมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทหรือบริษัทยอย ณ วันที่ทํา
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ข) จํานวนใบแสดงสิทธิที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะจัดสรรใหกับพนักงานแตละราย จะไดรับไม
จําเปนตองมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ตําแหนง ประสบการณการทํางาน อายุงาน ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และศักยภาพ รวมถึงผลประโยชนที่ทําใหแกบริษัท 

อยางไรก็ตาม จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดที่แตละรายจะไดรับจะมีจํานวนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย  

3.6 รายช่ือกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งตองดํารงตําแหนงกรรมการ) ที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  

- ไมมี – 

3.7 เงื่อนไขการใชสิทธิ  

 (ก) คุณสมบัติของกรรมการหรือพนักงานซึ่งมีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังนี้ 

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

(ข) กรณีถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ 

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัท
ยอย เนื่องจากถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ทายาท
หรือผูพิทักษของบุคคลดังกลาว สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ไดแสดงเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดเรียบรอยแลว และเปนที่
พอใจของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
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(ค) กรณีบริษัทบอกเลิกสัญญาโดยมิใชจากความผิดของพนักงาน หรือการเกษียณอายุกอนกําหนดอัน
เนื่องมาจากบริษัท 

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัท หรือบริษัทยอยเนื่องจาก
บริษัทบอกเลิกสัญญาโดยมิใชความผิดของพนักงาน หรือเนื่องจากการเกษียณอายุของกรรมการหรือ
พนักงานกอนกําหนดเนื่องมาจากบริษัท (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดทั้งจํานวน และสามารถใชสิทธิไดตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ง) โครงการเกษียณอายุตามปกติ 

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอย
เนื่องจากสัญญาวาจางไดสิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายุตามปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือดวย
เหตุอยางอื่น (ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนด) ณ เวลาใดกอนที่ใบสําคัญแสดงสิทธิจะ
หมดอายุ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีอํานาจใชดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใชสิทธิ
ออกไปไดอีกไมเกินสามปภายหลังจากการบอกเลิกหรือการสิ้นสุดสัญญา (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ระยะเวลา
ที่ขยายออกไปนั้นจะตองไมเกินกวาอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และหลังจากที่เกษียณอายุแลว 
กรรมการหรือพนักงานจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือดังกลาวได แตผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใชสิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานบริษัท และบริษัท
ยอย ไดเพียงเทาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันที่เกษียณอายุเทานั้น  

(จ) เหตุผลอื่น ๆ  

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ หรือพนักงานบริษัทหรือบริษัทยอย
ดวยเหตุอื่นนอกเหนือจากการถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพ การบอกเลิกสัญญาของบริษัทโดยมิใช
ความผิดของกรรมการหรือพนักงาน หรือการเกษียณอายุอันเนื่องมาจากบริษัทหรือโครงการเกษียณอายุ
ตามปกติ ระยะเวลาการใชสิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อพน 60 วันหลังจากการบอกเลิกสัญญาวาจาง ทั้งนี้
ระยะเวลา 60 วันที่ขยายออกไปนั้นจะตองไมเกินกวาอายุของใบ สําคัญแสดงสิทธิ และภายหลังสัญญา
วาจางสิ้นสุดลงแลว กรรมการหรือพนักงานจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือ
ดังกลาวได แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิใชสิทธิภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
พนักงานบริษัท และบริษัทยอย ไดเพียงเทาจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูในวันที่บอกเลิกสัญญา
วาจางเทานั้น  

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานบริษัท หรือบริษัทยอย
ดวยเหตุผลที่นอกเหนือ จากที่ระบุขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมมีสิทธิในการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรอีก และจะตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิใหแก
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อจัดสรรแกพนักงานคนอื่น (ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ) ที่มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดตอไป  
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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) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการหรือพนักงานทั้งหมด และซื้อหุนสํารอง
ทั้งหมด จํานวน 4,000,000 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงไมเกิน
รอยละ 0.51 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม  

6.3 ตนทุนของบริษัท 

 ตามมาตรฐานบัญชีของไทย การใหใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือ
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไมบันทึกเปนรายจายของบริษัทในงบการเงิน 

7. ขอมูลอ่ืนใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี) 

นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจะไดรับประโยชน (ทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุน) จากการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่เปนผูถือใบสําคัญสิทธิ ซึ่งจะไดรับขวัญและกําลังใจในการทํางาน
จากการที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใชความสามารถอยางสูงสุดในการเพิ่มมูลคาหุนของบริษัท 

8. ในกรณีท่ีบริษัทเลิกกิจการ 

 ในกรณีที่บริษัทถูกคําสั่งใหเลิกกิจการเนื่องจากการลมละลาย ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ยังไมไดมีการใชสิทธิ
จะไมสามารถใชสิทธิไดอีกตอไป ในกรณีที่การเลิกบริษัทมาจากความสมัครใจของบริษัท ผูถือใบสําคัญ       
แสดงสิทธิซึ่งยังไมหมดอายุ สามารถใชสิทธิไดโดยจายเงินใหแกบริษัทไมนอยกวาสองวันทําการกอนที่บริษัทจะ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาการเลิกกิจการโดยความสมัครใจ 
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9. สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน  

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัท
ในครั้งนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้   

ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ ESOP Scheme ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการ ESOP Scheme 

10. การดําเนินการของบริษัท เก่ียวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในกรณีที่อาจตองมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดําเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการและพนักงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ และมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของทุกประการ รวมทั้ง
มีอํานาจกําหนด และ/หรือ แกไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ ขอกําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหการขออนุญาตการออกและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนเปนไปตาม
กฎหมาย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ รวมถึงคําแนะนํา
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

11. รายละเอียดเก่ียวกับโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 
คร้ังที่แลว 

บริษัทไดจัดใหมีโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานแลว 2 คราว ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 และ 30 มกราคม 2552  

ภายใตโครงการแรกซึ่งไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการอนุมัติจาก   
ผูถือหุน คือ 3,832,053 หนวย และมีหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 
3,832,053 หุน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 698,000 หนวย ใหแก
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ทั้งสิ้นจํานวน 18 ราย โดยจํานวนหุนที่จัดสรรไวดังกลาวยัง
ไมมีการจดทะเบียนออก เนื่องจากยังไมถึงวันกําหนดใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ โครงการในครั้งใหมนี้มี
เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหมือนกันกับโครงการในครั้งที่แลว ที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทไดอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนใหกับผูถือหุนเดิม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ดวยเหตุดังกลาว ภายใต
เงื่อนไขของโครงการแรก คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจึงไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมใหแกผูที่
ไดรับจัดสรรไปแลว เพื่อลดผลกระทบที่จะไดรับจากการออกและเสนอขายหุนใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัท โดย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 668,000 หนวยเหลือจากการใชสิทธิของผูที่ไดรับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอมาคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิอีกจํานวน 
300,600 หนวย ใหกับผูที่ไดรับจัดสรรแลวตามสัดสวนของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู ดังนั้น จํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับโครงการแรกไดออกไปแลวทั้งหมดจํานวน 968,600 หนวย 
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ภายใตโครงการที่สอง ซึ่งไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหุน คือ 3,000,000 หนวย และมีหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จํานวน 3,000,000 หุน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 891,000 หนวย 
ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ทั้งสิ้นจํานวน 21 ราย โดยจํานวนหุนที่จัดสรรไว
ดังกลาวยังไมมีการจดทะเบียนออกเนื่องจากยังไมถึงวันกําหนดใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ โครงการในครั้ง
ใหมนี้มีเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหมือนกันกับโครงการในครั้งที่แลว แตครั้งที่
แลวสามารถจัดสรรใหไดเฉพาะพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย) 
เทานั้น 

 


