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โครงการร่ วมลงทุนระหว่ างนายจ้ างและลูกจ้ างบริษัท มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน)
ครังที 2 สํ าหรับกรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
(EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2)
โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) (“KOOL”) ครั งที
2 สํา หรั บกรรมการทีเป็ นผู ้บริ หาร (EJIP: Employee Joint Investment Program No. 2) ซึ งเป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทีสจ.12/2552 ลงวันที 10 มิถุนายน 2552 เรื องการจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีโดย EJIP เป็ นโครงการลงทุนซื อหุน้ ของ KOOL สะสม
เป็ นรายงวดเพื อเป็ นผลตอบแทนให้ก ับ พนัก งานผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อ ย โดยมีร ายละเอี ย ดทีสํา คัญของโครงการ
ดังต่อไปนี
วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เป็ นรู ปแบบหนึงของการให้ผลตอบแทนแก่กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- สร้างความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของกิจการ
- เป็ นเครื องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และรักษาบุคคลากรไว้กบั บริ ษทั ในระยะยาว

บริษัททีเข้ าร่ วมโครงการ

บริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) ดังนี
. บริ ษทั อินโนว์ กรี น โซลูชนั จํากัด

ระยะเวลาสมทบเงินเข้ าโครงการ ตังแต่วนั ที 5 พฤษภาคม

– มกราคม
– มกราคม

รวมระยะเวลา ปี

ระยะเวลาโครงการ
( รวม Silent period )

ตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์

รวมระยะเวลา ปี

ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมโครงการ

1. กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารของ KOOL และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปตามความสมัครใจของผูท้ ีมีสิทธิ
เข้าร่ วมโครงการ “ผูบ้ ริ หาร”

รูปแบบของโครงการ

- ในแต่ล ะเดื อน ณ วัน ทีบริ ษทั ฯจ่ ายเงิน เดือ น บริ ษทั ฯ จะหัก เงิ นเดื อน ผู ้บริ ห าร ทีเข้า ร่ ว ม
โครงการในอัต ราร้ อ ยละ 3 จากฐานเงิน เดือ น (Base Salary) ของผูเ้ ข้าร่ ว มโครงการและ
ระยะเวลาทีผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทํางานอยูก่ บั บริ ษทั ฯ จนกว่าจะสิ นสุ ดระยะเวลาสมทบเงินเข้า
โครงการ ซึ งจะมีการปรับเพิมตามอัตราเงินเดือนของ ผูบ้ ริ หารทีเพิมขึนในทุกกรณี
- ในแต่ละเดือน ณ วันทีบริ ษทั ฯ จ่ายเงินเดือนให้แก่ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ฯ จะจ่ ายเงินสมทบให้กบั
ผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสะสมทีผูบ้ ริ หารจ่ายเข้าโครงการ
- ระยะเวลาการแจ้งความจํานงของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถแจ้งความ
จํานงเข้าร่ วมโครงการ EJIP ตังแต่วนั ที 5 พฤษภาคม
เป็ นต้นไป
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ตัวแทนดําเนินการ
และกําหนดการซือหุ้น

เงือนไขการถือครองหลักทรัพย์

บริ ษทั ได้แต่งตัง บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการโครงการ EJIP และเป็ นตัวแทน
ในการซื อขายหลักทรัพย์ทีซื อภายใต้โครงการ EJIP (หุ ้นสามัญของบริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์
เนชันแนล จํากัด (มหาชน) "KOOL") ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ในวันทีบริ ษทั จ่ าย
เงินเดือนให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ (วันโอนเงิน) ตัวแทนจะทําการซื อหุ ้น KOOL ภายในวันทํา
การถัดจากวันโอนเงินในแต่ละเดือน (วันกําหนดซื อหุ ้น) ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขที
กําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขของโครงการทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทังจัดสรรหลักทรัพย์ทีซื อในแต่ละงวดไปยังบัญชีของผูบ้ ริ หารแต่ละคน
ผูบ้ ริ ห ารที เข้า ร่ ว มโครงการจะต้อ งปฏิ บ ัติ ตามเงื อนไขการห้า มจํา หน่ า ยจ่ า ยโอนหุ ้น (Silent
Period) อย่างเคร่ งครัด นับตังแต่วนั แรกทีเริ มโครงการ EJIP จนสิ นสุ ดโครงการตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีสิทธิขายหุน้ KOOL ทีซื อสะสมในโครงการแต่ละปี ได้ในปี ถัดไปดังนี
- ปี ทีซื อสะสม
ไม่สามารถขายหุน้ ได้ทงจํ
ั านวน
- ปี สะสมปี ที
สามารถขายได้จาํ นวนร้อยละ ของจํานวนหุน้ ของปี ทีซื อสะสม
- ปี สะสมปี ที
สามารถขายได้จาํ นวนร้อยละ ของจํานวนหุน้ ของปี ทีซื อสะสม

หุ้นทีซือในรอบปี โครงการ
หุ้นทีสะสมในปี ที 1

วันที* และจํานวนหุ้นทีสามารถขายหรื อโอนออกจากบัญชี EJIP
7 ก.พ. 2561

7 ก.พ. 2562

ร้ อยละ 50

ร้ อยละ 50

หุ้นทีสะสมในปี ที 2

ร้ อยละ 50

หุ้นทีสะสมในปี ที 3

7 ก.พ. 2563

1 ก.พ. 2564

ร้ อยละ 50
ร้ อยละ 50

ร้ อยละ 50

*กรณี วนั ทีทีระบุขา้ งต้น ตรงกับวันหยุดทําการของตัวแทน วันทีดังกล่าวจะเลือนเป็ นวันทําการถัดไป

เงือนไขการออกจากโครงการ
เงือนไขการออกจากโครงการ
กรณี ผเู้ ข้าร่ วมโครงการลาออกจากโครงการ
แต่ยงั คงเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯอยู่
กรณี ผเู้ ข้าร่ วมโครงการลาออกจากบริ ษทั
กรณี ผเู้ ข้าร่ วมโครงการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ
หรื อเสี ยชีวิต
กรณี ทีบริ ษทั ฯ เลิกจ้าง

-

อายุการเข้ าร่ วมโครงการ และการดําเนินการของผู้เข้ าร่ วมโครงการ
น้ อยกว่ า 1 ปี
มากกว่ า 1 ปี
ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน
- ให้ปฏิบตั ิตามเงือนไข Silent Period
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตามยอดเงินที
บริ ษทั สมทบภายใน 30 วัน
ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน
- ให้ปฏิบตั ิตามเงือนไข Silent Period
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตามยอดเงินที
บริ ษทั สมทบภายใน 30 วัน

- ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน

- ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน

- ให้หุน้ ทังหมดตกเป็ นกรรมสิ ทธิ ของพนักงาน
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริ ษทั ฯ ตามยอดเงินที

- ให้ปฏิบตั ิตามเงือนไข Silent Period

บริ ษทั สมทบภายใน 30 วัน
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บริ ษทั มีหน้าทีต้องแจ้งยอดเงินในส่ วนทีบริ ษทั สมทบทังหมดภายใน 7 วัน นับตังแต่วนั ทีเข้าเงือนไขนัน
เงือนไขข้างต้นเป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาระหว่งบริ ษทั ฯผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และตัวแทนดําเนินการ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูก้ าํ หนดเงือนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริ ษทั กับ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และตัวแทนดําเนินการ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ EJIP ของบริ ษทั มาสเตอร์ คูล อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด (มหาชน) โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ตัวแทนดําเนินการ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.
ทังนี บริ ษทั จะดําเนินการนําเสนอข้อกําหนดและเงือนไขของโครงการเพือขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

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

