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โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษทั และลูกจ้าง (โครงการที่ 2)
สาหรับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (โครงการที่ 2) สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) (“KOOL”) ซึง่ เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ที่สจ.38/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่องการ
จัดทารายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผูส้ อบบัญชี
ผูท้ าแผน และผูบ้ ริหารแผน โดย EJIP เป็ นโครงการลงทุนซือ้ หุน้ ของ KOOL สะสมเป็ นรายงวดเพื่อเป็ นผลตอบแทน
ให้กบั พนักงานผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญของโครงการดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เป็ นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน
- สร้างความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้าของกิจการ
- เป็ นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน และรักษาบุคคลากรไว้กบั บริษทั
ในระยะยาว

บริษทั ที่เข้าร่วมโครงการ

บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) และ
บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด (“บริษทั ย่อย”)
ผูม้ ีสิทธิ เข้าร่วมโครงการ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของ KOOL และบริษทั ย่อย เป็ นไปตามความสมัครใจของ
ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิเข้าร่วมโครงการ (“ผูบ้ ริหาร”) ได้แก่
1.นายนพชัย วีระมาน 2.นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
3.นางสาวสุนนั ทา ว่านวัฒน์
ระยะเวลาสมทบเงิ นเข้าโครงการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 3 ปี
ระยะเวลาโครงการ (รวม Silent period) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2567 รวมระยะเวลา 4 ปี
รู ปแบบของโครงการ

- ในแต่ละเดือน ณ วันที่ บริ ษทั จ่ายเงินเดือน บริ ษทั จะหักเงินเดือนกรรมการ และ
พนักงาน ที่เข้าร่ วมโครงการในอัตราร้อยละ 3 - 20 (เป็ นไปตามความสมัครใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ) จากฐานเงินเดือนของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และระยะเวลาที่
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทางานอยู่กบั บริ ษทั จนกว่าจะสิ้ นสุ ดระยะเวลาสมทบเงิ นเข้า
โครงการ ซึ่ งจะมีการปรับเพิ่มตามอัตราเงิ นเดื อนของกรรมการ และพนักงานที่
เพิ่มขึ้นในทุกกรณี
- ในแต่ละเดือน ณ วันที่บริ ษทั จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน บริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบ
ให้กรรมการ และพนักงานที่เข้าร่ วมโครงการในอัตราดังนี้

เงินส่ วนของผูบ้ ริ หารที่สะสมเข้าโครงการ
(คิดในอัตราร้อยละจากฐานเงินเดือน)
3%
ตั้งแต่ 4-20%

เงินสมทบของบริ ษทั
(คิดในอัตราร้อยละจากเงินส่ วนของผูบ้ ริ หารที่สะสมเข้าโครงการ)
100%
50%
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- ระยะเวลาการแจ้งความจานงของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถแจ้งความจานงเข้าร่วมโครงการ EJIP ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564
เป็ นต้นไป
ตัวแทนดาเนิ นการ

บริษัทได้แต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด เป็ นผูด้ าเนินการโครงการ EJIP
และเป็ นตัวแทน

และกาหนดการซื้ อหุ้น

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ภายใต้โครงการ EJIP (หุ้นสามัญของบริษัท
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) "KOOL") ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในวันทีบ่ ริษทั จ่ายเงินเดือนให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ (วันโอนเงิน)
ตัวแทนจะทาการซือ้ หุน้ KOOL ภายในวันทาการถัดจากวันโอนเงินในแต่ละเดือน
(วันกาหนดซื้อหุ้น) ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
และเงื่อนไขของโครงการที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานัก งาน ก.ล.ต. รวมทัง้
จัดสรรหลักทรัพย์ทซ่ี อ้ื ในแต่ละงวดไปยังบัญชีของผูบ้ ริหารแต่ละคน

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการห้ามจาหน่ายจ่ายโอน
หุน้ (Silent Period) อย่างเคร่งครัด นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ โครงการ EJIP จนสิน้ สุด
โครงการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีสทิ ธิขายหุ้น KOOL ที่ซ้อื สะสมในโครงการแต่ละปี ได้ในปี
ถัดไปดังนี้
- ปี ทซ่ี อ้ื สะสม ไม่สามารถขายหุน้ ได้ทงั ้ จานวน
- ปี สะสมปี ท่ี 1 สามารถขายได้จานวนร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ของปี ทซ่ี อ้ื สะสม
- ปี สะสมปี ท่ี 2 สามารถขายได้จานวนร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ของปี ทซ่ี อ้ื สะสม
หุ้นที่ซื้อในรอบปี โครงการ
หุ้นที่สะสมในปี ที่ 1
หุ้นที่สะสมในปี ที่ 2
หุ้นที่สะสมในปี ที่ 3

วันที่* และจานวนหุ้นที่สามารถขายหรือโอนออกจากบัญชี EJIP
7 ม.ค. 2565
ร้อยละ 50

7 ม.ค. 2566
ร้อยละ 50
ร้อยละ 50

7 ม.ค. 2567

1 ม.ค. 2568

ร้อยละ 50
ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

*กรณีวนั ทีท่ ร่ี ะบุขา้ งต้น ตรงกับวันหยุดทาการของตัวแทน วันทีด่ งั กล่าวจะเลื่อนเป็ นวันทาการถัดไป
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เงื่อนไขการออกจากโครงการ
เงื่อนไขการออกจากโครงการ
กรณีผเู้ ข้าร่วมโครงการลาออกจาก
โครงการ
แต่ยงั คงเป็ นพนักงานของบริษทั ฯอยู่
กรณีผเู้ ข้าร่วมโครงการลาออกจาก
บริษทั
กรณีผเู้ ข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ เลิกจ้าง

-

อายุการเข้าร่วมโครงการ และการดาเนิ นการของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
น้ อยกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
ให้หนุ้ ทัง้ หมดตกเป็ นกรรมสิทธิของพนั
กงาน
์
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริษทั ฯ ตาม
- ให้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข Silent Period
ยอดเงินทีบ่ ริษทั สมทบภายใน 30 วัน
ให้หนุ้ ทัง้ หมดตกเป็ นกรรมสิทธิของพนั
กงาน
์
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริษทั ฯ ตาม
- ให้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข Silent Period
ยอดเงินทีบ่ ริษทั สมทบภายใน 30 วัน
- ให้หนุ้ ทัง้ หมดตกเป็ นกรรมสิทธิของ
์
ให้หนุ้ ทัง้ หมดตกเป็ นกรรมสิทธิของพนั
กงาน
์
พนักงาน
ให้หนุ้ ทัง้ หมดตกเป็ นกรรมสิทธิของพนั
กงาน
์
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริษทั ฯ ตาม
- ให้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข Silent Period
ยอดเงินทีบ่ ริษทั สมทบภายใน 30 วัน

บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งยอดเงินในส่วนทีบ่ ริษทั สมทบทัง้ หมดภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้าเงื่อนไข
เงื่อนไขข้างต้นเป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่งบริษทั ฯ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และตัวแทนดาเนินการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูก้ าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญา
ระหว่างบริษทั กับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และตัวแทนดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ EJIP ของบริษทั
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน) โดยไม่ขดั ต่ อกฎหมาย ตัวแทนดาเนิน การ และประกาศของ
สานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ บริษทั จะดาเนินการนาเสนอข้อกาหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อแจ้งยังสานักงาน ก.ล.ต.
ต่อไป

………………………………
(นายนพชัย วีระมาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

