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โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 

ครังที 2 สําหรับกรรมการทีเป็นผู้บริหาร  

(EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)  

 

 โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“KOOL”) ครังที 

2 สําหรับกรรมการทีเป็นผู ้บริหาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ซึงเป็นไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ทีสจ.12/2552 ลงวนัที 10 มิถุนายน 2552 เรืองการจัดทาํ

และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีโดย EJIP เป็นโครงการลงทุนซือหุน้ของ KOOL สะสม

เป็นรายงวดเพือเป็นผลตอบแทนให้กับพนักงานผู ้บริหารของบริษัทและบริษทัย่อย โดยมีรายละเอียดทีสําคัญของโครงการ

ดงัต่อไปนี 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป็นรูปแบบหนึงของการใหผ้ลตอบแทนแก่กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

 - สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของกิจการ 

 - เป็นเครืองมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และรักษาบุคคลากรไวก้บับริษทัในระยะยาว 
 

บริษัททีเข้าร่วมโครงการ บริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“บริษทัฯ”) ดงันี 

. บริษทั อินโนว ์กรีน โซลูชนั จาํกดั 
 

ระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ ตงัแต่วนัที 5 พฤษภาคม  –  มกราคม  รวมระยะเวลา  ปี 
 

ระยะเวลาโครงการ ตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์  –  มกราคม  รวมระยะเวลา  ปี 

( รวม Silent period ) 
 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1. กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารของ KOOL และบริษทัยอ่ย เป็นไปตามความสมคัรใจของผูที้มีสิทธิ 

เขา้ร่วมโครงการ “ผูบ้ริหาร” 
 

รูปแบบของโครงการ - ในแต่ละเดือน ณ วนัทีบริษทัฯจ่ายเงินเดือน บริษทัฯ จะหักเงินเดือน ผู ้บริหาร ทีเขา้ร่วม

โครงการในอตัราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการและ

ระยะเวลาทีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทาํงานอยูก่บับริษทัฯ จนกว่าจะสินสุดระยะเวลาสมทบเงินเขา้

โครงการ ซึงจะมีการปรับเพิมตามอตัราเงินเดือนของ ผูบ้ริหารทีเพิมขึนในทุกกรณี 

 - ในแต่ละเดือน ณ วนัทีบริษทัฯ จ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร บริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กบั

ผูบ้ริหารทีเขา้ร่วมโครงการในอตัราร้อยละ 100 ของเงินสะสมทีผูบ้ริหารจ่ายเขา้โครงการ 

 - ระยะเวลาการแจง้ความจาํนงของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถแจง้ความ

จาํนงเขา้ร่วมโครงการ EJIP ตงัแต่วนัที 5 พฤษภาคม  เป็นตน้ไป 
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ตัวแทนดําเนินการ บริษทัไดแ้ต่งตงั บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการโครงการ EJIP และเป็นตวัแทน 

และกําหนดการซือหุ้น                   ในการซือขายหลกัทรัพยที์ซือภายใตโ้ครงการ EJIP (หุ้นสามญัของบริษทัมาสเตอร์คูล อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) "KOOL") ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัทีบริษทัจ่าย

เงินเดือนใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (วนัโอนเงิน) ตวัแทนจะทาํการซือหุ้น KOOL ภายในวนัทาํ

การถดัจากวนัโอนเงินในแต่ละเดือน (วนักาํหนดซือหุ้น) ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือนไขที

กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงือนไขของโครงการทีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

รวมทงัจดัสรรหลกัทรัพยที์ซือในแต่ละงวดไปยงับญัชีของผูบ้ริหารแต่ละคน 

เงือนไขการถือครองหลักทรัพย์  ผูบ้ริหารทีเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงือนไขการห้ามจาํหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent 

Period) อยา่งเคร่งครัด นบัตงัแต่วนัแรกทีเริมโครงการ EJIP จนสินสุดโครงการตามรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีสิทธิขายหุน้ KOOL ทีซือสะสมในโครงการแต่ละปีไดใ้นปีถดัไปดงันี 

 - ปีทีซือสะสม ไม่สามารถขายหุน้ไดท้งัจาํนวน 

 - ปีสะสมปีที  สามารถขายไดจ้าํนวนร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ของปีทีซือสะสม 

 - ปีสะสมปีที  สามารถขายไดจ้าํนวนร้อยละ  ของจาํนวนหุน้ของปีทีซือสะสม 

หุ้นทซีือในรอบปีโครงการ 
วันท*ี และจํานวนหุ้นทสีามารถขายหรือโอนออกจากบญัชี EJIP 

7 ก.พ. 2561 7 ก.พ. 2562 7 ก.พ. 2563 1 ก.พ. 2564 

หุ้นทสีะสมในปีท ี1 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
  

หุ้นทสีะสมในปีท ี2 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 
 

หุ้นทสีะสมในปีท ี3 
  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

      *กรณีวนัทีทีระบุขา้งตน้ ตรงกบัวนัหยุดทาํการของตวัแทน วนัทีดงักล่าวจะเลือนเป็นวนัทาํการถดัไป 

เงือนไขการออกจากโครงการ 

เงือนไขการออกจากโครงการ 
อายุการเข้าร่วมโครงการ และการดําเนินการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาออกจากโครงการ  

แต่ยงัคงเป็นพนกังานของบริษทัฯอยู่ 

- ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินใหแ้กบ่ริษทัฯ ตามยอดเงินที

บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ใหป้ฏิบติัตามเงือนไข Silent Period 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาออกจากบริษทั 

- ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินใหแ้กบ่ริษทัฯ ตามยอดเงินที

บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ใหป้ฏิบติัตามเงือนไข Silent Period 

กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ 

หรือเสียชีวิต 
- ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน - ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 

กรณีทีบริษทัฯ เลิกจา้ง 

- ใหหุ้น้ทงัหมดตกเป็นกรรมสิทธิของพนกังาน 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งคืนเงินใหแ้กบ่ริษทัฯ ตามยอดเงินที

บริษทัสมทบภายใน 30 วนั 

- ใหป้ฏิบติัตามเงือนไข Silent Period 
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บริษทัมีหนา้ทีตอ้งแจง้ยอดเงินในส่วนทีบริษทัสมทบทงัหมดภายใน 7 วนั นบัตงัแต่วนัทีเขา้เงือนไขนนั 

เงือนไขขา้งตน้เป็นไปตามเงือนไขในสัญญาระหว่งบริษทัฯผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และตวัแทนดาํเนินการ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูก้าํหนดเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริษทักบั

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และตวัแทนดาํเนินการ เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ EJIP ของบริษทั มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชนัแนล 

จาํกดั (มหาชน) โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ตวัแทนดาํเนินการ และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ทงันี บริษทัจะดาํเนินการนาํเสนอขอ้กาํหนดและเงือนไขของโครงการเพือขอความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 

 

 

         

 

 

……………………………… 

               (นายนพชยั วีระมาน) 

                  กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


