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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 10 พจิารณาและอนุมตัใิห้บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) 
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) 

รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึง
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย ภายใตโ้ครงการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme)  ประจาํปี 2555 มี
ดงัต่อไปน้ี 

1.  วตัถุประสงค์และความจําเป็นในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

การกาํหนดใหมี้โครงการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัต่อกรรมการ และพนกังานของบริษทั
รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัและ
บริษทัยอ่ย โดยการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวมีความตั้งใจในการทาํงาน และ
มีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์รและมีส่วนร่วมในความสาํเร็จและการเติบโตของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือใน
การรักษาและจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัต่อไปในระยะยาว 

ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โครงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัจะตอ้งดาํเนินการจดัสรรใหก้บัพนกังานท่ีมีสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (คือ 
ภายในหน่ึง (1) ปีนบัจากวนัท่ีผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงักล่าว) ดงันั้น ในกรณีท่ีกรรมการของบริษทัพิจารณาเห็น
วา่เป็นประโยชน์กบับริษทัท่ีจะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแก่พนกังานอยา่งต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไป บริษทัจะตอ้ง
นาํเสนอโครงการดงักล่าวให ้  ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัทุกปี โดยท่ีผา่นมา ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัโครงการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหก้บัพนกังานแลว้จาํนวน 4 คราว คือในปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
และปี 2554 ตามลาํดบั และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัอยา่งต่อเน่ืองคณะกรรมการจึงเห็นควรใหมี้การจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังาน โดยนาํเสนอโครงการใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัสาํหรับปี 2555 ขอ้มูล
รายละเอียดของโครงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหก้บัพนกังานในปีก่อน ๆ 
ปรากฏรายละเอียดอยูใ่นขอ้ท่ี 11 ของเอกสารฉบบัน้ี 

2. รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (Warrant) ของบริษทั เมอร์เมด   

มาริไทม์ จาํกดั (มหาชน) ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สามารถเปล่ียนมือ
ได ้เวน้แต่เป็นการโอนให้แก่ทายาทโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 4,000,000 หน่วย 

จํานวนหุ้นท่ีรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: 4,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทั จาํนวน 784,747,743 หุน้ 

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุน้สามญั 1 หุน้ (อตัราการใชสิ้ทธิอาจ
เปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิจะคาํนวณจากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้น
ของบริษทัท่ีทาํการซ้ือขาย ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์
เป็นเวลา 15 วนัติดต่อกนัก่อนวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ราคาการ
ใชสิ้ทธิอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : เม่ือครบกาํหนด 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน 
ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัของวรรคต่อไปน้ีถา้วนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการ 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้น
วนัทาํการถดัจากวนัดงักล่าว  

  วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ จะตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีครบ
กาํหนดระยะเวลา 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ไม่มีการจาํกดัจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิในการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังของ
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิ หรือไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิใน
วนักาํหนดใชสิ้ทธิใด ๆ สามารถสะสมนาํไปใชใ้นวนักาํหนดใชสิ้ทธิ
คร้ังถดัไปตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ระยะเวลาการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้อง
แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนส้ินอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วธีิการใชสิ้ทธิ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะตอ้งยื่นแบบ
แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ โดยระบุจาํนวนหน่วยของใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และชาํระเงินค่าหุ้นตาม
จาํนวนท่ีใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยคิดจากราคาแปลงสภาพคูณด้วย
จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษทัจะตอ้งดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปี  นบัจาก
วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั หรือหากเป็นกรณีท่ี
จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงถือหุ้นใน
บริษทัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด บริษทัจะดาํเนินการ
ออกใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วนัท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัและท่ีประชุม  ผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ดงักล่าว 

วธีิเสนอขาย : จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน  (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารง
ตาํแหน่งกรรมการ) ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวนไม่เกิน 50 ราย 
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จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสูงสุดท่ี
จะไดรั้บจดัสรร 

: จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรให้กรรมการและพนักงานแต่
ละราย (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) จะไดไ้ม่เกินร้อย
ละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดภายใตโ้ครงการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะไม่นาํใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3. สรุปหลกัเกณฑ์ และเงือ่นไขการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

3.1 บริษทัจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั หรือหากเป็นกรณี
จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึงถือหุ้นในบริษทัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้น
ทั้งหมด บริษทัจะดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ดงักล่าว 

3.2 ในกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการจดัสรรในคร้ังน้ี และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิภายใน
อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ (5 ปีนับแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ) ให้ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
ทั้งหมด 

3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของโครงการน้ี และ
มีอาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบในการดาํเนินโครงการ ตลอดจนเป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินปัญหาต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการ ทั้งน้ีคาํตดัสินและการดาํเนินการของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือ
เป็นท่ีสุดและผกูพนัพนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการทุกคน  

3.4 บุคคลท่ีจะมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตอ้งมีสถานภาพเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ยในวนัท่ีจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และเพ่ือความชดัเจน กรรมการทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัต่อกรรมการและพนกังานของบริษทัในคร้ังน้ี รวมถึงกรรมการบริหาร 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระท่ีมิใช่กรรมการบริหาร 

3.5 รายช่ือกรรมการและพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิและจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรมีดงัต่อไปน้ี  

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (หน่วย) * 
ร้อยละ/จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ประธานบริหารบริษทั เมอร์เมด  
มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายอึง ชี เคียง กรรมการอิสระ บริษทั เมอร์เมด      
มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (หน่วย) * 
ร้อยละ/จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

นายพิเชษฐ สิทธิอาํนวย กรรมการอิสระ บริษทั เมอร์เมด       
มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายเลสล่ี ยอร์จ เมอร์สเซ่ กรรมการอิสระ บริษทั เมอร์เมด       
มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายโรเบิร์ต เอด๊เวร์ิด เบียร์ กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั
เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั  
เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายจอห์น วลิเลาห์บ้ี    
เครน 3 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทั  
เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นางอรพร เลิศธุวานนท ์ กรรมการ และ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงินบริษทัเมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายเจมส์ แมกกี นิโคล กรรมการบริษทัเมอร์เมด ดริลล่ิงค ์
(มาเลเซีย) จาํกดั และผูจ้ดัการทัว่ไป
บริษทัเมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายฌอน วลิเล่ียม ไชน่า กรรมการบริษทัซีสเคป เซอร์เวยส์    
(ไทยแลนด)์ จาํกดั และกรรมการ

ผูจ้ดัการบริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี 
ลิมิเตด็ 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายปีเตอร์ ไรยคลัไมเยอร์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั พีที ซีสเคป 
เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย 

ไม่เกิน 200,000 5 

นางสาวมากาเรตตา้ เรทโน 
ซุนดารี 

ประธานกรรมการบริษทั พีที 
ซีสเคปเซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายพอล เบอร์เกอร์ ไวลล่ี์ กรรมการ บริษทั ซบัเทค จาํกดั และ 
กรรมการบริหาร บริษทั ซบัเทค        
การ์ตาร์ บริการดาํนํ้า และเดินเรือ     

แอลแอลซี 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายไมเคิล วตัเตอร์ส ผูอ้าํนวยการดา้นคุณภาพชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั บริษทั เมอร์เมด        

มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายแกรแฮม  เอ็ดเวิ ร์ด  คู
เปอร์ 

ผูอ้าํนวยการดา้นการพาณิชย ์บริษทั    
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายบรูซ ลีโอนาร์ด  
ซอนเดอร์ส 

ผูอ้าํนวยการดา้นงานโครงการ บริษทั 
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (หน่วย) * 
ร้อยละ/จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

นางสาวศิริวรรณ  
ชาํนาญณรงคศ์กัด์ิ 

ผูอ้าํนวยการดา้นการเงิน บริษทั เมอร์
เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายวลิเลียม แมคโดนลัด ์ ผูอ้าํนวยการดา้นการปฏิบติัการ บริษทั 
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายไคลฟ์ ออปเปอร์แมน ผูอ้าํนวยการดา้รการเดินเรือ บริษทั     
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายวนิเซนต ์เซียว ผูอ้าํนวยการดา้นกลยทุธ์และพฒันา
องคก์รบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

* จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสูงสุดซ่ึงกรรมการและพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จะไดรั้บจดัสรร การจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวในแต่ละรายจะข้ึนอยูก่บัผลงานตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ (ข)  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานรายอ่ืนๆ (ยกเวน้ผูท่ี้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ย) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

(ก) ผูท่ี้จะมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานภาพเป็นพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

(ข) จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัสรรใหก้บัพนกังานแต่ละรายจะไดรั้บ ไม่
จาํเป็นตอ้งมีจาํนวนเท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน อายงุาน ความรับผดิชอบ ผลงาน 
และศกัยภาพ รวมถึงผลประโยชน์ท่ีทาํใหแ้ก่บริษทั 

อยา่งไรกต็าม จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสูงสุดท่ีแต่ละรายจะไดรั้บจะมีจาํนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิทั้งหมดภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ในกรณี
ท่ีพนกังานรายใดไดรั้บการวา่จา้ง จากบริษทัหรือบริษทัยอ่ยก่อนหรือภายหลงัการอนุมติัโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในคร้ังน้ี และแมว้า่ในเวลาต่อมาภายหลงัท่ีโครงการน้ีไดรั้บ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ พนกังานรายดงักล่าวไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกต็าม 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํนาจในการจดัสรรใบสาํคญัสิทธิใหแ้ก่พนกังานผูน้ั้นโดยพิจารณาจาก
คุณสมบติัต่างๆ ของพนกังานตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ โดยการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะ
พิจารณาตามความสามารถและผลการประเมินการปฏิบติังานในฐานะท่ีเป็นพนกังานเท่านั้น และมิใช่กรรมการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

3.6 รายช่ือกรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมด  

- ไม่มี - 
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3.7 เง่ือนไขการใชสิ้ทธิ  

 (ก) คุณสมบติัของกรรมการหรือพนกังานซ่ึงมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิมีดงัน้ี 

ยกเวน้ในกรณี (ข) (ค) (ง) และ (จ) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิจะตอ้งมีสถานภาพเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยในวนัท่ีใชสิ้ทธิ 

(ข) กรณีถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย เน่ืองจากถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ (ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนด) ทายาท
หรือผูพิ้ทกัษข์องบุคคลดงักล่าว สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ทั้งน้ีภายหลงัจากท่ีไดแ้สดงเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ จนเป็นท่ี
พอใจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(ค) กรณีพนกังานหรือกรรมการลาออก หรือพนกังานถกูเลิกจา้งโดยเหตุประการใดไม่วา่จะเกิดจากความผดิ
ของพนกังานหรือไม่กต็าม หรือกรรมการพน้จากตาํแหน่งโดยเหตุประการใด รวมถึงในกรณีท่ีไม่ไดรั้บ
การแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพน้สภาพการเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย
เน่ืองจากพนกังานหรือกรรมการลาออก หรือพนกังานถกูเลิกจา้งโดยเหตุประการใดไม่วา่จะเกิดจาก
ความผดิของพนกังานหรือไม่กต็าม หรือกรรมการพน้จากตาํแหน่งโดยเหตุประการใด รวมถึงในกรณีท่ี
ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ระยะเวลาการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะส้ินสุดภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีลาออก ถกูเลิกจา้ง หรือพน้จากตาํแหน่ง (แลว้แต่
กรณี) ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีขยายออกไปนั้นจะตอ้งไม่เกินกวา่อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหลงัจากท่ีผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิลาออก ถกูเลิกจา้ง หรือพน้จากตาํแหน่ง (แลว้แต่กรณี) ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือดงักล่าวได ้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังานบริษทั และบริษทัยอ่ย 
ไดเ้พียงเท่าจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีลาออก ถกูเลิกจา้ง หรือพน้จากตาํแหน่งเท่านั้น  

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในการอนุญาตใหพ้นกังานหรือ
กรรมการท่ีลาออก ถกูเลิกจา้ง หรือพน้จากตาํแหน่งดงักล่าวใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต่้อไป
ภายหลงัจากท่ีลาออก ถกูเลิกจา้ง หรือพน้จากตาํแหน่ง โดยจะพิจารณาใหอ้นุญาตเป็นรายๆ ไป ในกรณี
ดงักล่าว ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของตนไดจ้นกวา่ใบสาํคญั
แสดงสิทธินั้นจะหมดอาย ุ

(ง) โครงการเกษียณอายตุามปกติ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนกังานบริษทั หรือบริษทัยอ่ย
เน่ืองจากสัญญาวา่จา้งไดส้ิ้นสุดลงตามโครงการเกษียณอายตุามปกติของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือดว้ย
เหตุอยา่งอ่ืน (ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนด) ณ เวลาใดก่อนท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิจะ
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หมดอาย ุ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอาํนาจใชดุ้ลยพินิจในการขยายระยะเวลาการใชสิ้ทธิ
ออกไปไดอี้กไม่เกินสามปีภายหลงัจากการบอกเลิกหรือการส้ินสุดสัญญา (แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ีระยะเวลา
ท่ีขยายออกไปนั้นจะตอ้งไม่เกินกวา่อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหลงัจากท่ีเกษียณอายแุลว้ 
กรรมการหรือพนกังานจะไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือดงักล่าวได ้ แต่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสิทธิใชสิ้ทธิ ภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน
บริษทั และบริษทัยอ่ย ไดเ้พียงเท่าจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีเกษียณอายเุท่านั้น  

(จ) เหตุผลอ่ืน ๆ  

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิพน้สภาพการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย
ดว้ยเหตุอ่ืน นอกเหนือจากการถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ การลาออก การถกูเลิกจา้งโดยเหตุประการใด
ไม่วา่จะเกิดจากความผดิของพนกังานหรือไม่กต็าม หรือการพน้จากตาํแหน่งกรรมการโดยเหตุประการ
ใด รวมถึงในกรณีท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง หรือการ
เกษียณอายตุามปกติ จะมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะส้ินสุดภายใน 60 วนันบัจาก
วนัท่ีพน้สภาพการเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีระยะเวลาท่ีขยายออกไป
นั้นจะตอ้งไม่เกินกวา่อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหลงัจากท่ีพน้สภาพแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
จะไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือดงักล่าวได ้ แต่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิมีสิทธิ
ใชสิ้ทธิภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังานบริษทั และบริษทัยอ่ย ไดเ้พียง
เท่าจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีอยูใ่นวนัท่ีพน้สภาพเท่านั้น  

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในการอนุญาตใหพ้นกังานหรือ
กรรมการดงักล่าวใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดต่้อไป ภายหลงัจากท่ีท่ีพน้สภาพการเป็นพนกังาน
หรือกรรมการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย โดยจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ในกรณีดงักล่าว ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของตนไดจ้นกวา่ใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น
จะหมดอาย ุ

ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรดว้ยเหตุผลตามท่ีระบุ
ในขอ้ (ข) ขอ้ (ค) ขอ้ (ง) หรือ ขอ้ (จ) ขา้งตน้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งคืนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่ไดมี้การ
ใชสิ้ทธิใหแ้ก่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจดัสรรแก่พนกังาน
คนอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์กาํหนดต่อไป พนกังานท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์กาํหนดหมายความรวมถึง
และไม่จาํกดัเฉพาะพนกังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยภายหลงัจากท่ีโครงการ
เสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานบริษทั และบริษทัยอ่ยคร้ังน้ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ แต่ทั้งน้ี การจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะพิจารณาตามเกณฑค์วามสามารถและผลการประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน
ในฐานะท่ีเป็นพนกังาน แต่มิใช่ในฐานะท่ีเป็นกรรมการ 

4. เงือ่นไขการปรับสิทธิ 

มีกรณีทุนของบริษทัมีการเปล่ียนแปลง (ไม่วา่จะเพราะเหตุท่ีมีการออกหุน้ใหม่เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ การเสนอขายหุน้ การจ่ายเงินปันผล หรือเพราะเหตุอ่ืนใดตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของ
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คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ ในกรณีเช่นวา่น้ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีผูเ้ขา้ร่วมแผนมีสิทธิ และ/หรือราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

บริษทัอาจตอ้งออกหุน้สามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ 

5. ความช่วยเหลอืทางการเงนิจากบริษัทฯทีอ่อกหลกัทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงนิทุนแก่พนักงานของบริษัท (ถ้าม)ี  

- ไม่มี -  

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

ผลกระทบท่ีมีต่อราคาตลาดของหุน้นั้นมีนอ้ยมาก เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธินั้นคาํนวณจากราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัของหุน้ของบริษทัท่ีทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 15 วนัติดต่อกนัก่อน
วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

6.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการหรือพนกังานทั้งหมด และซ้ือหุน้สาํรอง
ทั้งหมด จาํนวน 4,000,000 หุน้ จะมีผลทาํใหส่้วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมของเมอร์เม
ดลดลงไม่เกินร้อยละ 0.51 ของส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม  

6.3 ตน้ทุนของบริษทั 

 ตามมาตรฐานบญัชีของไทย การใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการหรือ
พนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) จะไม่บนัทึกเป็นรายจ่ายของบริษทัในงบการเงิน 

7. ข้อมูลอืน่ใดอนัอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของนักลงทุน (ถ้าม)ี 

นกัลงทุนท่ีลงทุนในหุน้ของบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุน้) จากการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีเป็นผูถื้อใบสาํคญัสิทธิ ซ่ึงจะไดรั้บขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน
จากการท่ีไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยใชค้วามสามารถอยา่งสูงสุดในการเพ่ิมมูลค่าหุน้ของบริษทั 

8. ในกรณีทีบ่ริษัทเลกิกจิการ 

 ในกรณีท่ีบริษทัถกูคาํสั่งใหเ้ลิกกิจการเน่ืองจากการลม้ละลาย ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ
จะไม่สามารถใชสิ้ทธิไดอี้กต่อไป ในกรณีท่ีการเลิกบริษทัมาจากความสมคัรใจของบริษทั ผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิซ่ึงยงัไม่หมดอาย ุ สามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยจ่ายเงินใหแ้ก่บริษทัไม่นอ้ยกวา่สองวนัทาํการก่อนท่ีบริษทัจะเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ือพิจารณาการเลิกกิจการโดยความสมคัรใจ 
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9. สิทธิในการคดัค้านของผู้ถือหุ้น  
 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ และพนกังานของบริษทั
ในคร้ังน้ี จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม มีสิทธิคดัคา้นการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี   
 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษทัในคร้ังน้ี หรือผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในการประชุม    
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีการลงมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั 
หากผูถื้อหุน้รายใดไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รายอ่ืนใหเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้แทน ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในฐานะผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
เวน้แต่วา่จะไดมี้ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะ วา่ผูม้อบฉนัทะมีความประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน
อยา่งไร ในวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทัในคร้ังน้ี 

10. การดาํเนินการของบริษัท เกีย่วกบัการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ในกรณีท่ีอาจตอ้งมีการปฏิบติัตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดาํเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่
กรรมการและพนกังานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัยงัมีอาํนาจดาํเนินการใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ รวมทั้งมีอาํนาจกาํหนด และ/หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติมหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด เง่ือนไขและ
รายละเอียด     ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพ่ือใหก้ารขออนุญาตการออกและการเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิขา้งตน้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือคาํสั่งของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

11. รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงาน (รวมถึงพนักงานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
คร้ังทีผ่่านมา    

บริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานมาก่อนแลว้ส่ีคร้ัง ดงัน้ี (1) โครงการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2551 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 (“โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานสําหรับปี 2551”) (2) 
โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2552 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั โทรี
เซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2552 (“โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงาน
สําหรับปี 2552”) (3) โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2553 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2553 และ (4) โครงการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2554 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2554 
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โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2551 มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถจดัสรรใหแ้ก่
พนกังานจาํนวน 3,832,053 หน่วย และสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดเ้ป็นจาํนวน 3,832,053 หุน้ เม่ือ
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2551 บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 698,000 หน่วยใหแ้ก่พนกังาน (รวมถึง
พนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ทั้งส้ินจาํนวน 18 ราย โดย ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2554 สิทธิในการซ้ือ
หลกัทรัพยต์ามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2551 จะครบกาํหนดสามปีนบัแต่วนัท่ีมีการ
ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถใชสิ้ทธิดงักล่าวไดต้ามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของ
โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2551  ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2552 ผูถื้อหุน้ไดใ้หค้วาม
เห็นชอบการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงไดพิ้จารณาจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ไปแลว้ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2551 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากการออกหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั โดยเม่ือวนัท่ี 
16 พฤศจิกายน 2552 เหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 668,000 หน่วยท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้และมีผูท่ี้ไดรั้บจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 17 ราย ดงันั้นในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ิมอีกจาํนวน 300,600 หน่วยใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บจดัสรรแลว้ตามสัดส่วนของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีถืออยู ่การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ิมดงักล่าวมีผลในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงเป็น
วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัออกหุน้เพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ดงันั้น ใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีออกตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2551 จึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 968,600 หน่วย 
โดย ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 เหลือใบสาํคญัสิทธิท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดจ้าํนวน 925,100 หน่วย มีผูท่ี้ไดรั้บ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 16 ราย 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนักงานสําหรับปี 2552 มีจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรให้แก่
พนักงานจาํนวน 3,000,000 หน่วยท่ีสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัไดเ้ป็นจาํนวน 3,000,000 หุ้น เม่ือ
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 891,000 หน่วยให้แก่พนกังาน 
(รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ทั้งส้ินจาํนวน 21 ราย โดย ณ วนัท่ีทาํหนงัสือฉบบัน้ี ยงัมิไดอ้อกหุ้น
ท่ีจดัสรรไวด้งักล่าวให้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากยงัไม่ถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน2554 เหลือใบสําคญัสิทธิท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดจ้าํนวน 806,000 หน่วย และมีผูท่ี้ไดรั้บ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 19 ราย 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังานสาํหรับปี 2553 มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4,000,000 หน่วยท่ีสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัไดเ้ป็นจาํนวน 4,000,000 
หุน้ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 700,000 หน่วยใหแ้ก่พนกังาน 
(รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ทั้งส้ินจาํนวน 25 ราย โดย ณ วนัท่ีทาํหนงัสือฉบบัน้ี ยงัมิไดอ้อกหุ้น
ท่ีจดัสรรไวใ้ห้แก่ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากยงัไม่ถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดย ณ 
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดจ้าํนวน 540,000 หน่วย และมีผูท่ี้ไดรั้บจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 19 ราย 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2554 มีจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4,000,000 หน่วยท่ีสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัไดเ้ป็นจาํนวน 4,000,000 
หุน้ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 1,310,000 หน่วยใหแ้ก่
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พนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ทั้งส้ินจาํนวน 33 ราย ณ วนัท่ีทาํหนงัสือฉบบัน้ี ยงัมิไดอ้อก
หุน้ท่ีจดัสรรไวใ้หแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเน่ืองจากยงัไม่ถึงวนักาํหนดใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 
อน่ึง ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของผูถื้อหุน้ดงักล่าวรายใดไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานสาํหรับปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 หรือปี 2554 และไม่มีการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามแผนขา้งตน้น้ีใหแ้ก่บริษทัแม่ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัแม่ของบริษทั 
หรือใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัดงักล่าว 


