
การลงทะเบีย 2563



เป็นเจา้ของผลประโยชน์ในอนาคตของเรา



โปรแกรมลงทุนในหุ้นส�าหรับพนกังานเปิดโอกาสให้คุณซ้ือหุ้นของ 

Wood และไดรั้บหุ้นจบัคู่จากบริษทั ส�าหรับทุกๆ 2 หุ้นท่ีคุณซ้ือ 

Wood จะแถมให้คุณฟรี 1 หุ้น เอกสารน้ีมีบทสรุปเก่ียวกบัตวั

โปรแกรมและวิธีการสมคัรเขา้ร่วม



เน้ือหา

การหกัเงิน 

เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

การลงทะเบียน
ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563  
ถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563

การซ้ือ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

การจบัคู่
เดือนเมษายน 2565



1. การลงทะเบียน
คุณสมบัติ

หากคุณมีสถานะเป็นพนกังานเต็มเวลาหรือนอกเวลาของ Wood ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 คุณจะไดรั้บค�าเชิญให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมโปรแกรม ใน

ปัจจุบนั เราด�าเนินโปรแกรมในประเทศออสเตรเลีย, อาเซอร์ไบจาน, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, ฝร่ังเศส, อินเดีย, ไอร์แลนด,์ อิตาลี, มาเลเซีย, นอร์เวย,์ สิงคโปร์, 

สเปน, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา* คุณตอ้งอาศยัและท�างานอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการจดัโปรแกรม จึงจะมีสิทธ์ิเขา้ร่วม และ

ตอ้งมีบญัชีเงินเดือนอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโปรแกรม พนกังานท่ีไดรั้บการว่าจา้งหลงัจากวนัท่ีก�าหนดจะไดรั้บค�าเชิญก่อนจะช่วงการลงทะเบียนรอบต่อไป

จะเร่ิมข้ึนในเดือนมกราคม 2564

* เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีพนกังานท่ีอาศยัอยูใ่นรัฐแคลิฟอร์เนียและโอเรกอนจะไม่สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมไดใ้นขณะน้ีเน่ืองจากกฎหมายของรัฐ

วิธีการลงทะเบียน

หากคุณมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์ระบุไวข้า้งตน้ คุณจะไดรั้บค�าเชิญให้เขา้ร่วมโปรแกรม ซ่ึงจะประกอบดว้ยลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตข์องโปรแกรมและค�าแนะน�า

เก่ียวกบัวิธีการลงทะเบียน เราจะส่งค�าเชิญไปทางไปรษณียห์รืออีเมล 

ช่วงการลงทะเบียน

ช่วงการลงทะเบียน 5 สัปดาห์จะเร่ิมตน้ข้ึนในเดือนมกราคมและส้ินสุดลงในเดือนกุมภาพนัธ์ของแต่ละปี 

จะมีการลงทะเบียนเพียงหน่ึงคร้ังต่อปี และการลงทะเบียนเป็นเพียงตวัเลือก คือคุณสามารถเลือกไดว้่าจะลงทะเบียนหรือไม่ การเขา้ร่วมโปรแกรมเป็นเวลาหน่ึง

ปีไม่ไดส่้งผลให้คุณไดล้งทะเบียนส�าหรับปีต่อไปโดยอตัโนมติั หากคุณตอ้งการเขา้ร่วมโปรแกรมต่อ คุณจะตอ้งสมคัรเขา้ร่วมใหม่ทุกปี 



2. การหักเงิน
เงินลงทุน

หากคุณเลือกท่ีจะเขา้ร่วมโปรแกรมลงทุนในหุ้นส�าหรับพนกังาน คุณจะตอ้งตดัสินใจว่าจะร่วมลงทุนเป็นก่ีเปอร์เซ็นตข์องเงินเดือน

พ้ืนฐานรวมของคุณ ซ่ึงเลือกไดต้ั้งแต่ 1-10% จะมีการจ่ายเงินลงทุนเป็นระยะเวลา 12 เดือนโดยหกัจากเงินเดือนสุทธิของคุณ 

(หลงัหกัภาษี) ในทุกๆ งวด น่ีเรียกว่าระยะเวลาการซ้ือ โปรดทราบว่าเงินท่ีหกัจะข้ึนอยูก่บัเงินเดือนพ้ืนฐานของคุณเท่านั้น จะไม่น�า

โบนสัหรือเบ้ียเล้ียงอ่ืนๆ มาพิจารณา

   

ตัวอย่าง

ถา้จอห์นเลือกท่ีจะร่วมลงทุนเป็นจ�านวน 5% และเงินเดือนรวมของเขาคือ 50,000 ดอลลาร์ เขาจะตอ้งจ่าย 2,500 
ดอลลาร์ จากรายไดต่้อปีหลงัหกัภาษีของเขา ดงันั้นถา้จอห์นไดรั้บค่าจา้งเป็นรายสัปดาห์ เขาจะไดล้งทุนเป็นจ�านวน 48.08 
ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะเท่ากบั 2,500 ดอลลาร์ภายในหน่ึงปี 

 

การยุติการลงทุน

หากคุณออกจากโปรแกรม คุณจะไม่สามารถกลบัมาเขา้ร่วมใหม่ในปีนั้นๆ ได ้ถา้คุณยา้ยไปสังกดับญัชีเงินเดือน/พ้ืนท่ีท่ีโปรแกรมน้ี

ยงัไม่พร้อมด�าเนินการ คุณจะตอ้งออกจากโปรแกรมดว้ยเหตุผลทางกฎหมาย หากคุณอยูร่ะหว่างการลางานแบบรับเงินเดือน คุณไม่

จ�าเป็นตอ้งออกจากโปรแกรม และสามารถร่วมลงทุนต่อไดต้ามปกติ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก�าหนดในพ้ืนท่ี)



ระยะเวลาการซ้ือ

เม่ือคุณเขา้ร่วมโปรแกรม Wood จะโอนเงินท่ีคุณร่วมลงทุนไปยงั Computershare ซ่ึงเป็นผูดู้แลโปรแกรมของ

เราเป็นประจ�าทุกเดือนเพ่ือซ้ือหุ้นในนามของคุณ ไม่ว่าความถ่ีการจ่ายค่าจา้งของคุณจะเป็นอยา่งไร การซ้ือทุกคร้ังจะเป็นแบบราย

เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 การซ้ือจะเกิดข้ึนในตลาดหลกัทรัพยล์อนดอน สามารถดูตารางก�าหนดการซ้ือทั้งหมดได้

ผ่านช่องทางออนไลน์

รายละเอียดการซ้ือขาย

ในฐานะท่ี Wood จดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร การซ้ือขายจึงจะเกิดข้ึนในสหราชอาณาจกัร หมายความว่าเงินลงทุน

ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง (GBP) อตัราแลกเปล่ียนท่ีใชจ้ะเป็นอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในวนัท่ีมีการแปลง

สกุลเงินของเงินลงทุนทั้งหมด โปรแกรมจะซ้ือหุ้นในวนัท่ีเจาะจงไวแ้ลว้ ซ่ึงจะแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมทราบเม่ือช่วงการลง

ทะเบียนเร่ิมตน้ข้ึน คุณสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกบัวนัท่ีในปี 2563/2564 ไดใ้นเวบ็ไซต ์จะน�าเอาราคาซ้ือขายเฉล่ียมาใช้

ในวนัซ้ือหุ้นท่ีก�าหนดไว ้ราคาหุ้นอาจมีการผนัผวนจากวนัต่อวนั หากคุณอาศยัอยูน่อกสหราชอาณาจกัรและ/หรือไดรั้บเงินเดือน

ในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่ปอนดส์เตอร์ลิง ค่าใชจ่้ายต่อหุ้นของคุณจะแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงิน

นั้นๆ และปอนดส์เตอร์ลิง ดงันั้น จ�านวนหุ้นท่ีคุณไดรั้บในแต่ละคร้ังของการซ้ือดว้ยเงินลงทุนของคุณอาจแตกต่างกนัไป เงินท่ี

เหลือจากการซ้ือหุ้นเต็มหน่วยจะน�ามาใชซ้ื้อบางส่วนของหุ้น เรียกว่า "เศษส่วนหุ้น" 

การซ้ือขายโดยบุคคลภายใน

ในช่วงการลงทะเบียน หากคุณมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น คุณจะไม่สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมได ้

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ทราบขอ้มูลท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น คุณจะมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโปรแกรมไดต้ามปกติ หากคุณไดเ้ขา้ร่วม

โปรแกรม คุณสามารถซ้ือหุ้นผ่านโปรแกรมไดใ้นวนัท่ีก�าหนด แต่คุณอาจถูกจ�ากดัไม่ให้ขายหุ้นในบางวนั โดยปกติแลว้จะเป็น

ช่วงปิดบญัชี นอกจากน้ี คุณยงัไม่สามารถออกจากโปรแกรมไดใ้นระหว่างช่วงปิดบญัชี คุณตอ้งรับผิดชอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าคุณ

ไม่ไดล้ะเมิดหลกัจรรยาบรรณใดๆ ทั้งภายและภายนอก กฎหมายและ/หรือกฎระเบียบการซ้ือขายโดยบุคคลภายในและการป่ัน

ตลาดและ/หรือกฎหมายหลกัทรัพยข์องรัฐบาลกลางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการหุ้น หากคุณมีขอ้สงสัยใดๆ โปรดเขา้รับค�าปรึกษา

จากท่ีปรึกษาทางกฎหมายอิสระ

การเป็นผู้ถือหุ้น

หลงัจากซ้ือหุ้นคร้ังแรก คุณจะกลายเป็นผูถื้อหุ้นโดยอตัโนมติั หุ้นของคุณในโปรแกรมจะถือครองโดยตวัแทนในนามของคุณ และ

ตวัแทนน้ีก็คือ Computershare คุณมีสิทธ์ิรับเงินปันผลจากหุ้นทั้งหมดท่ีคุณซ้ือ เงินปันผลคือการกระจายก�าไรของ 

Wood คุณอาจไดรั้บการปันผลเป็นเงินสดหรืออยูใ่นรูปแบบของหุ้นเพ่ิมเติม ในฐานะผูถื้อหุ้น คุณยงัจะไดรั้บเชิญให้ออกเสียง

ผ่าน Computershare ในประเด็นต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เช่น การประชุมสามญัประจ�าปี (AGM) ซ่ึง

โดยปกติจะจดัข้ึนในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ในฐานะผูถื้อหุ้น คุณตอ้งตระหนกัว่ามูลค่าหุ้นของคุณสามารถเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

ได ้และคุณอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนทั้งหมด  หากคุณอาศยัอยูน่อกสหราชอาณาจกัรและ/หรือไดรั้บเงินเดือนในสกุลเงินอ่ืนท่ีไม่

ใช่ปอนดส์เตอร์ลิง มูลค่าการถือครองของคุณจะข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินทอ้งถ่ินของคุณและ

ปอนดส์เตอร์ลิง โดยไม่ค�านึงถึงการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นของ Wood

3. การซ้ือ



ระยะเวลาการถือครอง

หลังสิ้นสุด 12 เดือนแรกของการซื้อหุ้น คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในระยะเวลาการถือครองได้ ระยะเวลาการถือครองคือช่วง

ระยะเวลาที่คุณจ�าเป็นต้องถือครองหุ้นที่ซื้อไว้ เพื่อให้ได้รับหุ้นจับคู่ ในการเข้าร่วม คุณเพียงต้องถือครองหุ้นที่คุณซื้อไว้เป็นบาง

ส่วนหรือทั้งหมดเป็นระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลาการถือครองจะเริ่มขึ้นในวันครบรอบปีของการซื้อครั้งแรก 

ผู้ที่สิ้นสุดการจ้างงาน

หากคุณสิ้นสุดการท�างานที่ Wood คุณจะเสียรางวัลหุ้นจับคู่ไป อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ คุณอาจมีสิทธิได้รับการจับคู่

หุ้นที่คุณซื้อในระหว่างช่วงเวลาการซื้อ ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อมูลว่าจะมีการจับคู่หุ้นหรือไม่ 

การจับคู่คือ ซื้อ 2 แถม 1 ฟรี

หลังจากสิ้นสุด 12 เดือน Wood จะตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่ซื้อในบัญชีหุ้นออนไลน์ของคุณ หุ้นที่ซื้อแล้วเท่านั้นที่จะได้รับการ

จับคู่ ส�าหรับทุก 2 หุ้นที่คุณซื้อ คุณจะได้รับฟรีอีก 1 หุ้น ตราบเท่าที่คุณถือหุ้นที่ซื้อตลอดระยะเวลาการถือครอง หุ้นจับคู่ที่มอบให้

ฟรีจะต้องถูกหักภาษีท้องถิ่นและเบี้ยประกันสังคม คุณสามารถขายหุ้นในระหว่างระยะเวลาการถือครอง แต่จะมีการจับคู่ในส่วนของ

หุ้นที่เหลืออยู่ในบัญชีหุ้นออนไลน์ของคุณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถือครองเท่านั้น ระยะเวลาการถือครองแต่ละรอบจะสอดคล้องกับ

รอบระยะเวลาการซื้อในปีก่อนหน้า 

4. การจบัคู่ 

หากเหตุผลในการสิ้นสุดการจ้างงานของคุณคือ... หุ้นของคุณจะได้รับการจับคู่ หุ้นของคุณจะไม่ได้รับการจับคู่

การลาออก/ถูกเลิกจ้าง/ถูกปลด

ข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่มีเหตุผลเกี่ยวข้องกับผลงาน

ถูกยุบต�าแหน่ง/ถูกปลด

การเสียชีวิต/ทุพพลภาพ/บาดเจ็บร้ายแรง/เจ็บป่วย

การขายธุรกิจ

ข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เหตุผลไม่เกี่ยวข้องกับผลงาน



เอกสารน้ีท�าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเท่านั้น และไม่ไดป้ระกอบดว้ยค�าแนะน�าในการลงทุนใดๆ น่ีไม่ใช่การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปหรือการเชิญชวนใหซ้ื้อหุน้ของบริษทั John Wood Group จ�ากดั มหาชน และไม่ใช่การเช้ือเชิญใหเ้ขา้

ร่วมโปรแกรมลงทุนในหุน้ส�าหรับพนกังาน Wood ("โปรแกรม") 

คุณควรอ่านเอกสารทั้งหมดท่ีจดัเตรียมไวส้�าหรับพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณ ซ่ึงสามารถดูผา่นช่องทางออนไลนไ์ดท่ี้ www.woodplc.com/employeeshareplan ก่อนจะตดัสินใจเขา้ร่วมโปรแกรม หากคุณมีขอ้สงสยัใดๆ เก่ียว

กบัการด�าเนินการท่ีเหมาะสม เราขอแนะน�าใหคุ้ณเขา้รับค�าปรึกษาทางการเงินดว้ยตนเองจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีไดรั้บอนุญาตอยา่งถกูตอ้ง 

www.woodplc.com/employeeshareplan

http://www.woodplc.com/employeeshareplan
http://www.woodplc.com/employeeshareplan
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