
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

บรษัิท John Wood Group จ ำกดั มหำชน 

กฎของโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำน Wood1 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรบรษัิท John Wood Group จ ำกดั มหำชน ลงมตยิอมรับเมือ่วันที ่5 

พฤศจกิำยน 2558 และผูถ้อืหุน้ลงมตยิอมรับเมือ่วันที ่13 พฤษภำคม 2558 

แกไ้ขโดยคณะกรรมกำรบรษัิท John Wood Group จ ำกดั มหำชน เมือ่วันที ่14 พฤศจกิำยน 2560 

แกไ้ขโดยคณะกรรมกำรบรษัิท John Wood Group จ ำกดั มหำชน เมือ่วันที ่14 พฤศจกิำยน 2561 

วันหมดอำย:ุ 13 พฤษภำคม 2568 

 
1 มกีำรเปลีย่นชือ่โปรแกรมจำกโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำนกลุม่ Wood เป็นโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำน Wood 

เมือ่วันที ่14 พฤศจกิำยน 2560 
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โปรแกรมลงทนุในหุน้ส าหรบัพนกังาน 
Wood 

 
1 ค าจ ากดัความและการตคีวาม 

 
1.1 ในโปรแกรม ค ำและนพิจนด์ำ้นลำ่งมคีวำมหมำยดังทีร่ะบตุ่อไปนี้ เวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอยำ่งอืน่: 

 
"ขอ้ตกลงในการซือ้หุน้" ขอ้ตกลงทีผู่เ้ขำ้ร่วมยอมรับเมือ่ลงทะเบยีนเขำ้ร่วมโปรแกรมและตกลงด ำเ

นนิกำรลงทนุตำมกฎขอ้ที ่3.1 

"คณะ" คณะกรรมกำรบรษัิท Wood 

หรอืคณะกรรมกำรทีไ่ดร้ับอนุญำตอยำ่งถกูตอ้ง 

หรอืผูร้ับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร (เชน่ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโปรแกรมลงทนุในหุน้) 

"เงนิลงทนุ" ตำมกฎขอ้ที ่ 3.5, 

เงนิทีช่ ำระเขำ้มำโดยผูเ้ขำ้ร่วมหรอืในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมในสกลุเงนิทอ้งถิ่

น (หรอืสกลุเงนิอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด) ในแตล่ะเดอืน 

(หรอืดว้ยควำมถีอ่ืน่ๆ ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด) 

ในระหวำ่งระยะเวลำกำรซือ้ 

ซึง่จะน ำไปใชใ้นกำรซือ้หุน้ตำมขอ้ตกลงของโปรแกรม 

"วงเงนิลงทุน" จ ำนวนเงนิลงทนุรวมสงูสดุเป็นปอนดส์เตอรล์งิจำกผูเ้ขำ้ร่วมทัง้หมดในระ

ยะเวลำกำรซือ้ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดขึน้ตำมกฎขอ้ที ่2.2.7 

"อ านาจในการควบคมุ" ควำมหมำยทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำที ่ 995 ของพระรำชบัญญัตภิำษีเงนิไดปี้ 

2550 

"วนัซือ้ขาย" วันทีต่ลำดหลักทรัพยล์อนดอนเปิดใหบ้รกิำร 

"ขอ้จ ากดัในการซือ้ขาย" หมำยถงึ 

ขอ้จ ำกัดทีม่ผีลหรอืขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยหรอืกำรท ำธรุกรรมกับหลักทรั

พยท์ีบั่งคับโดย: 

 กฎ ขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย ค ำสัง่ ประมวลกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบ 

เงือ่นไข กฎระเบยีบ หรอืขอ้ก ำหนดอืน่ๆ หรอืค ำแนะน ำ และ/หรอื 

(2) ประมวลกฎหมำยใดๆ 

ทีท่ำงบรษัิทน ำมำใชห้รอืก ำหนดขึน้เพือ่เสรมิหรอืแทนทีข่อ้ (1) ขำ้งตน้ 

มผีลบังคับในแตล่ะกรณี 

และเป็นไปตำมกำรแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืแทนทีเ่ป็นครัง้ครำว 

"หุน้ปนัผล" หุน้ทีไ่ดม้ำในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมตำมกฎขอ้ที ่5.5 

"พนกังานทีไ่ดร้บัสทิธ"ิ พนักงำนของ Wood หรอืบรษัิทย่อยใดๆ 

ทีเ่ป็นผูม้ถี ิน่พ ำนักหรอืไดร้ับกำรพจิำรณำว่ำเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนักอยูใ่นเขตอ ำน

ำจศำลทีเ่ขำ้ร่วมโปรแกรม 

"ระยะเวลาการลงทะเบยีน" ระยะเวลำทีพ่นักงำนทีไ่ดร้ับสทิธสิำมำรถเขำ้ร่วมในขอ้ตกลงในกำรซือ้หุน้

เพือ่เขำ้ร่วมโปรแกรมตำมกฎขอ้ที ่3 

"ระยะเวลาการถอืครอง" ระยะเวลำสองปี 

หรอืระยะเวลำอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดโดยเริม่ตัง้แต่วันแรกของ

กำรซือ้หุน้ 

"วนัแรกของการซือ้หุน้" วันแรกหลังจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรลงทะเบยีนทีม่กีำรน ำเงนิลงทนุไปใช ้
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ซือ้หุน้ 

"การปรบัโครงสรา้งองคก์รภายใน" เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจกำรควบคมุเหนือ Wood 

หุน้ทนุของบรษัิททีเ่ขำ้ครอบครองกจิกำรทีอ่อกไวทั้ง้หมดหรอืสว่นใหญนั่้

น ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มก็จะเป็นของบคุคลทีเ่คยเป็นผูถ้อืหุน้ใน 

Wood ณ เวลำกอ่นทีจ่ะเกดิกำรเปลีย่นแปลง 

"วงเงนิในเขตอ านาจศาล" จ ำนวนเงนิลงทนุรวมสงูสดุในสกลุเงนิของเขตอ ำนำจศำลทีเ่กีย่วขอ้ง 

จำกพนักงำนคนใดคนหนึง่หรอืทกุคนทีเ่ป็นผูม้ถี ิน่พ ำนักหรอืไดร้ับกำรพจิำ

รณำใหเ้ป็นผูม้ถี ิน่พ ำนักในเขตอ ำนำจศำลนัน้ๆ 

และก ำหนดโดยคณะกรรมกำรเพือ่เป็นกำรค ำนงึถงึกฎหมำยหรอืขอ้บังคับ

ทีใ่ชใ้นเขตอ ำนำจศำลนัน้ๆ 

หรอืเพือ่เหตผุลอืน่ใดตำมดลุยพนิจิของคณะกรรมกำร 

"กฎการจดทะเบยีนหลกัทรพัย"์ กฎกำรจดทะเบยีนหลักทรัพยข์อง UKLA 

ดังทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครัง้ครำว 

"ตลาดหลกัทรพัยล์อนดอน" ตลำดหลักทรัพยล์อนดอนจ ำกัด (มหำชน) หรอืผูส้บืทอดเป็นครัง้ครำว 

"หุน้จบัคู"่ หุน้ทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกับรำงวัลหุน้จับคู่ 

"รางวลัหุน้จบัคู"่ สทิธใินกำรไดร้ับหุน้ที ่ Wood 

จะมอบใหกั้บผูเ้ขำ้ร่วมแตล่ะรำยตำมกฎขอ้ที ่ 6 

ซึง่จะมผีลบังคับใชภ้ำยใตก้ ำหนดกำรที ่1 

"อตัราสว่นหุน้จบัคู"่ อัตรำสว่น (ของหุน้จับคูต่อ่หุน้ทีซ่ ือ้) 

ทีจ่ะน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณรำงวัลหุน้จับคู ่

ซึง่จะเป็นตัวก ำหนดจ ำนวนหุน้จับคู่ทีจ่ะออกใหห้รอืโอนไปยังผูเ้ขำ้ร่วมเมื่

อสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง ซึง่จะไมเ่กนิ 1 

หุน้จับคู่ส ำหรับหุน้ทีซ่ ือ้ทุกๆ 1 หุน้ 

"เงนิลงทนุแรกเร ิม่ในสกลุเงนิปอนด"์ จ ำนวนเงนิลงทนุรวม (เป็นปอนดส์เตอรล์งิ) 

ของผูเ้ขำ้ร่วมทีจ่ะลงทนุตลอดระยะเวลำกำรซือ้ทีก่ ำหนดตำมกฎขอ้ 3.3  

"ผูเ้ขา้รว่ม" พนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธแิละไดย้อมรับขอ้ตกลงในกำรซือ้หุน้เพือ่ทีจ่ะร่วมโป

รแกรมตำมกฎขอ้ที ่ 3 หรอืตัวแทนสว่นบคุคลของเขำ/เธอ 

หลังจำกเขำ/เธอเสยีชวีติ 

"เขตอ านาจศาลทีเ่ขา้รว่ม" เขตอ ำนำจศำลทีค่ณะกรรมกำรเลอืกใหเ้ขำ้ร่วมโปรแกรม 

"บรษิทัยอ่ยทีร่ว่มโปรแกรม" บรษัิทย่อยของ Wood ทีค่ณะกรรมกำรเลอืกมำส ำหรับโปรแกรม 

"โปรแกรม" โปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำน Wood 

ในรูปแบบปัจจุบันหรอืตำมทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิเป็นครัง้ครำว 

"รอบโปรแกรม" โอกำสแตล่ะครัง้ทีพ่นักงำนทีไ่ดร้ับสทิธจิะไดร้ับเชญิใหเ้ขำ้ร่วมโปรแกรม 

"ระยะเวลาการซือ้" ระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดใหผู้เ้ขำ้ร่วมจ่ำยเงนิลงทนุคอื 12 เดอืน 

เวน้แตค่ณะกรรมกำรก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ 

"หุน้ทีซ่ือ้" หุน้ทีซ่ ือ้โดยหรอืในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นกฎขอ้ที ่5 

"เงนิเดอืน" เงนิเดอืนขัน้พืน้ฐำนหรอืค่ำตอบแทนทีบ่รษัิทผูว้่ำจำ้งจ่ำยหรอืจัดหำตำมที่

คณะกรรมกำรก ำหนดโดยท่ัวไปหรอืตำมแตล่ะประเทศก็ได ้

"ขดีจ ากดัการปรบัลดสว่นบุคคล" จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำของเงนิลงทนุของผูเ้ขำ้ร่วม 

ซึง่อยูใ่นสกลุเงนิปอนดส์เตอรล์งิ อำจถกูปรับลดตำมกฎขอ้ที ่ 4.2 

และถกูก ำหนดโดยคณะกรรมกำรตำมกฎขอ้ที ่2.2.5 
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"ก าหนดการที ่1" ก ำหนดกำรที ่1 ของโปรแกรม 

"หุน้" หุน้สำมัญทีจ่่ำยเต็มรูปแบบในสว่นทนุของ Wood 

"บรษิทัยอ่ย" ควำมหมำยทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำที ่ 1159 ของพระรำชบัญญัตบิรษัิทปี 

2549 

"ภาระหนา้ทีเ่กีย่วกบัภาษ"ี ภำระหนำ้ทีเ่กีย่วกับภำษี เงนิทีถ่กูหักไว ้ ภำษีทีเ่รยีกเก็บ คำ่ใชจ่้ำย 

หรอืเบีย้ประกันสงัคมในเขตอ ำนำจศำลใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรมซึง่ผูเ้ขำ้ร่วมจะตอ้งรับผดิชอบ (รวมถงึกำรลงโทษ 

คำ่ปรับ เงนิเพิม่ ดอกเบีย้ คำ่ธรรมเนียม หรอืตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้ง) 

และทีบ่รษัิทในกลุม่ Wood หรอือดตีบรษัิทในกลุม่ Wood 

มหีนำ้ทีต่อบค ำถำมหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

"UKLA" องคก์ำรจดทะเบยีนหลักทรัพยแ์หง่สหรำชอำณำจักร 

(หรอืหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง) และ 

"มอบ" เวลำทีผู่เ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับสทิธใินกำรรับหุน้ซึง่เป็นไปตำมรำงวัลหุน้จับคู ่

และ "กำรมอบ" และ "ไดร้ับมอบ" จะไดร้ับกำรตคีวำมเชน่นัน้ 

"Wood" บรษัิท John Wood Group จ ำกัด มหำชน จดทะเบยีนในสก็อตแลนด ์

หมำยเลข SC36219 และ 

"บรษิทัในกลุม่ Wood" Wood บรษัิทยอ่ยใดๆ ของ Wood หรอืบรษัิทอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับ Wood 

ซึง่คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดไว ้ และบรษัิทอืน่ใดที ่ Wood 

และบรษัิทย่อยถอืครองพรอ้มรับผลประโยชนใ์นหุน้ทนุ 

(ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม) เป็นจ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ 20% 

(ตำมควำมหมำยทีร่ะบใุนมำตรำที ่ 548 ของพระรำชบัญญัตบิรษัิทปี 

2549) เพือ่วัตถปุระสงคต์ำมกฎขอ้ 11 เทำ่นัน้ 

 
 

1.2 นอกเสยีจำกมคีวำมจ ำเป็นดว้ยบรบิท อำ้งองิตำมโปรแกรมวำ่: 

 
1.2.1 เงือ่นไขตำมกฎหมำยใดๆ ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิหรอืออกซ ้ำเป็นครัง้ครำว 

 
1.2.2 ค ำในรูปเอกพจนห์มำยรวมถงึค ำในรูปพหพูจนด์ว้ย และในทำงกลับกันก็เชน่เดยีวกัน และ 

 
1.2.3 ค ำในรูปเพศชำยหมำยรวมถงึเพศหญงิดว้ย และในทำงกลับกันก็เชน่เดยีวกัน 

 
1.3 หัวขอ้ไมไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรม 

 
2 หนงัสอืเชญิ 

 
2.1 คณะกรรมกำรอำจตัดสนิใจด ำเนนิโปรแกรมไดต้ลอดเวลำภำยใตข้อ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งและภำยใตเ้งือ่นไขวำ่ จะไมม่กีำรออกรำงวัลหุน้จับคูใ่นวันครบรอบ 10 ปีทีผู่ถ้อืหุน้ของ Wood 

ไดอ้นุมัตโิปรแกรมในกำรประชมุสำมัญ 

 

2.2 เมือ่คณะกรรมกำรตัดสนิใจทีจ่ะด ำเนนิโปรแกรม ก็จะตัดสนิใจเกีย่วกับรอบโปรแกรมแตล่ะรอบดว้ย: 

 
2.2.1 เขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วม บรษัิทย่อยทีเ่ขำ้ร่วม และพนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธ ิ

ซึง่จะไดร้ับเชญิใหเ้ขำ้ร่วมโปรแกรม 

 

2.2.2 ระยะเวลำกำรซือ้และระยะเวลำกำรถอืครอง 

คณะกรรมกำรบรษัิทอำจก ำหนดระยะเวลำกำรซือ้หรอืระยะเวลำกำรถอืครองมำกกว่ำหนึง่ชว่งเพือ่ค ำนงึถงึข ้
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อก ำหนดทำงกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบทีม่กีำรบังคับใชใ้นเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วม 

หรอืดว้ยเหตุผลอืน่ใดทีพ่จิำรณำวำ่เหมำะสมตำมดลุยพนิจิ 

2.2.3 เงนิลงทนุต ่ำสดุและสงูสดุทีใ่ชไ้ดใ้นระยะเวลำกำรซือ้ 

 
2.2.4 สกลุเงนิทีพ่นักงำนทีไ่ดร้ับสทิธแิตล่ะคนจะไดร้ับเชญิใหเ้ขำ้ร่วมลงทนุ 

 
2.2.5 ขดีจ ำกัดกำรปรับลดสว่นบคุคลใดๆ ทีม่ผีลบังคับใช ้

 
2.2.6 อัตรำแลกเปลีย่นจำกกำรอำ้งองิทีใ่ชใ้นกำรแปลงเงนิลงทนุสงูสดุและต ่ำสดุและขดีจ ำกัดกำรปรับลดสว่นบุ

คคลใหอ้ยูใ่นสกลุเงนิของผูเ้ขำ้ร่วม เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรเชญิตำมกฎขอ้ที ่2.2.4 

 

2.2.7 วงเงนิลงทนุทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำว่ำเหมำะจะน ำมำใช ้

 
2.2.8 เขตอ ำนำจศำล (ถำ้ม)ี 

ทีว่งเงนิในเขตอ ำนำจศำลจะมผีลบังคับใชแ้ละปรมิำณวงเงนิในเขตอ ำนำจทีเ่กีย่วขอ้งแตล่ะกรณี 

 

2.2.9 อัตรำสว่นหุน้จับคู ่และ 

 
2.2.10 ระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 

 
2.3 พนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธทิกุรำยอำจไดร้ับเชญิใหเ้ขำ้ร่วมโปรแกรมตำมดลุยพนิจิของคณะกรรมกำร 

ค ำเชญิจะประกอบดว้ยขอ้มลูทีก่ ำหนดไวใ้นกฎขอ้ที ่ 2.2 โดยมเีงือ่นไขว่ำตอ้งระบเุงนิลงทนุต ่ำสดุและสงูสดุ 

รวมถงึขดีจ ำกัดกำรปรับลดสว่นบคุคลในสกลุเงนิของพนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธ ิ และแสดงเป็นจ ำนวนเงนิตอ่เดอืน 

(หรอืควำมถีแ่บบอืน่ทีเ่หมำะสมในระหวำ่งระยะเวลำกำรซือ้) 

 

3 การเขา้รว่มโปรแกรม 

 

3.1 พนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธทิีป่ระสงคจ์ะเขำ้ร่วมโปรแกรมจะตอ้งยอมรับขอ้ตกลงในกำรซือ้หุน้ 

โดยใหเ้ป็นไปตำมขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้งในระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 

 

3.2 พนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธแิตล่ะรำยจะตอ้งระบเุงนิลงทนุทีต่อ้งกำรจ่ำยใหแ้กโ่ปรแกรมในระยะเวลำกำรซือ้ 

เงนิลงทนุรวมต่อปีในระหว่ำงระยะเวลำกำรซือ้จะตอ้งเท่ำกับเงนิลงทนุขัน้ต ่ำทีร่ะบโุดยคณะกรรมกำรตำมกฎขอ้ 2.2.3 

เป็นอยำ่งนอ้ย และตำมวงเงนิในเขตอ ำนำจศำลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เงนิดังกลำ่วจะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนดังนี้ 

 

3.2.1 10% ของเงนิเดอืนพืน้ฐำนรวมของพนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธ ิ(ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด) หรอื 

 

3.2.2 เกณฑข์ัน้ต ่ำ (แสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตข์องเงนิเดอืนพืน้ฐำนรวมของผูเ้ขำ้ร่วมหรอืเป็นจ ำนวนเงนิคงที)่ 

ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

3.3 เงนิลงทนุรวมผูเ้ขำ้ร่วมระบุตำมกฎขอ้ที ่ 3.2 

ในระยะเวลำกำรซือ้จะถกูแปลงเป็นปอนดส์เตอรล์งิดว้ยอัตรำแลกเปลีย่นทีอ่ำ้งถงึในกฎขอ้ที ่ 2.2.6 

เพือ่ระบจุ ำนวนเงนิลงทนุแรกเริม่ในสกลุเงนิปอนดข์องผูเ้ขำ้ร่วม ส ำหรับระยะเวลำกำรซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดไว ้

จ ำนวนเงนิลงทนุแรกเริม่ในสกลุเงนิปอนดข์องผูเ้ขำ้ร่วมจะถกูใชใ้นกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้จับคูส่งูสดุทีอ่ำจไดร้ับในระยะเวลำ

กำรซือ้นัน้ๆ โดยถอืวำ่เงนิลงทุนของผูเ้ขำ้ร่วมจะด ำเนนิต่อไปในระดับทีผู่เ้ขำ้ร่วมระบุไวต้ำมกฎขอ้ที ่3.2. 

 

3.4 เงนิลงทนุจะถูกจ่ำยโดยผูเ้ขำ้ร่วมหรอืในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมโดยกำรหักจำกเงนิเดอืนในระหว่ำงระยะเวลำกำรซือ้ 

โดยขึน้อยู่กับกฎขอ้ที ่ 3.5 

และจะเริม่หักเงนิลงทนุดังกล่ำวโดยเร็วทีส่ดุตำมควำมเหมำะสมหลังสิน้สดุระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 

ในกรณีทีก่ฎทอ้งถิน่ของเขตอ ำนำจศำลใดๆ หำ้มไมใ่หห้ักเงนิเดอืน 
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ผูเ้ขำ้ร่วมอำจไดร้ับอนุญำตใหช้ ำระเป็นเงนิสดหรอืรูปแบบอืน่ๆ ตำมขอ้ตกลงทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

3.5 ผูเ้ขำ้ร่วมสำมำรถช ำระเงนิพเิศษได ้ 1 ครัง้ ("การช าระเงนิพเิศษ") ในแตล่ะระยะเวลำกำรซือ้ โดยตอ้งแจง้ให ้ Wood 

ทรำบแบบเป็นลำยลักษณ์อักษรลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 10 วัน ซึง่ถำ้คณะกรรมกำรยอมรับค ำขอดังกลำ่วโดยดลุยพนิจิ 

ก็จะถอืวำ่เป็นเงนิลงทนุเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ร่วมท ำกำรช ำระเงนิพเิศษ เขำ/เธอจะไมไ่ดร้ับอนุญำตใหล้งทนุใดๆ 

เพิม่เตมิในระยะเวลำกำรซือ้นัน้ๆ 

และเงนิลงทนุรวมของเขำ/เธอในระหวำ่งระยะเวลำกำรซือ้และกำรช ำระเงนิพเิศษจะตอ้งไมเ่กนิกวำ่เงนิลงทนุรวมทีผู่เ้ขำ้ร่ว

มระบตุำมกฎขอ้ที ่3.2 (ตำมทีถ่กูปรับลดลงตำมกฎขอ้ที ่4.2 และ/หรอื 4.3) 

 

3.6 นอกจำกคณะกรรมกำรจะพจิำรณำไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ ผูเ้ขำ้ร่วมทีไ่มไ่ดส้ิน้สดุกำรด ำรงต ำแหน่งใดๆ 

หรอืไมไ่ดส้ิน้สดุกำรจำ้งงำนกับบรษัิทในกลุม่ Wood ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมลงทนุได ้(ตำมควำมหมำยของกฎขอ้ที ่11.5) 

 

4 ขดีจ ากดัและการปรบัลด 

 

4.1 เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 

เงนิลงทนุรวมในสกลุเงนิปอนดส์เตอรล์งิทีผู่เ้ขำ้ร่วมตอ้งจ่ำยจะถกูน ำไปค ำนวณระยะเวลำกำรซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และดว้ยเหตนุี้จงึจะใชอั้ตรำแลกเปลีย่นเดยีวกันดังทีอ่ธบิำยไวใ้นกฎขอ้ที ่ 2.2.6 

ในกำรแปลงเงนิลงทนุในสกลุเงนิอืน่เป็นปอนดส์เตอรล์งิ 

 

4.2 หำกมลูค่ำรวมของเงนิลงทนุในระหวำ่งระยะเวลำกำรซือ้ทีก่ ำหนดตำมกฎขอ้ที ่ 4.1 

ในสกลุเงนิปอนดส์เตอรล์งินัน้เกนิวงเงนิลงทนุ 

คณะกรรมกำรอำจลดเงนิลงทนุของผูเ้ขำ้ร่วมโดยวธิทีีพ่จิำรณำแลว้เห็นสมควร 

โดยมเีงือ่นไขวำ่คณะกรรมกำรหำ้มลดเงนิลงทนุจนต ่ำกวำ่ขดีจ ำกัดกำรปรับลดสว่นบุคคล 

 

4.3 หำกเงนิลงทนุรวมของผูเ้ขำ้ร่วมทัง้หมดหรอืผูเ้ขำ้ร่วมรำยใดๆ 

ในเขตอ ำนำจศำลทีม่สีว่นร่วมในระหวำ่งระยะเวลำกำรซือ้ตำมกฎขอ้ที ่ 4.1สงูเกนิขดีจ ำกัดในเขตอ ำนำจศำลใดๆ 

คณะกรรมกำรอำจปรับลดเงนิลงทนุของผูเ้ขำ้ร่วมโดยใชว้ธิกีำรทีเ่ห็นสมควร 

 

4.4 หำกมกีำรปรับลดเงนิลงทนุของผูเ้ขำ้ร่วมตำมกฎขอ้ที ่ 4.2 หรอื 4.3 Wood 

จะแจง้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมทรำบกอ่นระยะเวลำกำรซือ้จะเริม่ขึน้ 

 

4.5 คณะกรรมกำรหำ้มมอบรำงวัลหุน้จับคูห่รอืจัดกำรซือ้หุน้หรอืหุน้ปันผล 

ซึง่จะท ำใหม้จี ำนวนหุน้ทีปั่นสว่นในโปรแกรมนี้แ้ละโปรแกรมลงทนุในหุน้อืน่ที ่ Wood 

ใชม้จี ำนวนเกนิจ ำนวนดังทีแ่สดงไว ้คอื 10 เปอรเ์ซ็นตข์องหุน้ทนุสำมัญของ Wood ณ เวลำนัน้ 

 

4.6 ตำมกฎขอ้ที ่ 4.7 และ 4.8 ในกำรก ำหนดวงเงนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎขอ้ที ่ 4.5 

หุน้จะถอืว่ำไดร้ับกำรปันสว่นหำกเป็นหุน้ที ่ Wood ออกใหม ่ หรอืเป็นหุน้ทีโ่อนจำกกองทนุเพือ่เป็นตัวเลอืก รำงวัล 

หรอืสทิธอิืน่ๆ ภำยในชว่ง 10 ปีทีผ่ำ่นมำ ("รำงวัล") 

หรอืในกรณีทียั่งไมม่กีำรมอบหุน้ในสว่นของรำงวัลดังกลำ่วหำกคณะกรรมกำรมคีวำมตัง้ใจใหอ้อกหุน้ใหมห่รอืใหโ้อ

นหุน้จำกกองทนุ ดว้ยจุดประสงคน์ี้ จ ำนวนหุน้ทีปั่นสว่นจะประกอบดว้ย 

 

4.6.1 หุน้ทีอ่อกแลว้หรอือำจจะออกใหแ้กท่รัสต ีและ 

 

4.6.2 หุน้ทีโ่อนแลว้หรอือำจโอนจำกกองทนุไปยังทรัสตใีนกรณีใดกรณีหนึง่ 

เพือ่ใหท้รัสตโีอนต่อเพือ่เป็นรำงวัล 

4.7 คณะกรรมกำรอำจก ำหนดใหหุ้น้ทีโ่อนมำจำกกองทนุไม่จัดว่ำถกูปันสว่นตำมกฎขอ้ที ่ 4.6 

หำกแนวทำงทีเ่ผยแพร่โดยกลุ่มตัวแทนสถำบันนักลงทนุในฐำนะคณะกรรมกำรก ำหนดว่ำไม่ตอ้งนับรวมหุน้ดังกล่ำว

อกีต่อไป 

 

4.8 จ ำนวนหุน้ทีปั่นสว่นไมไ่ดร้วมถงึ: 
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4.8.1 หุน้ทีส่ทิธใินกำรซือ้ไดส้ญูเสยีไปแลว้ และ 

4.8.2 หุน้ทีม่อียูน่อกเหนือจำกหุน้ทนุซือ้คนืทีถ่กูโอนไปหรอืเกีย่วขอ้งกับรำงวัล 

 

4.9 หำกคณะกรรมกำรก ำหนดใหปั้นสว่นหุน้ในลักษณะทีไ่ม่สอดคลอ้งกับขดีจ ำกัดในกฎขอ้ 4.5 

ก็จะลดจ ำนวนหุน้ทีจ่ะปันสว่นโดยกำรปรับลดจ ำนวนของหุน้จับคู่ หุน้ทีซ่ ือ้ 

หรอืหุน้ปันผลบำงสว่นหรอืทัง้หมดทีจ่ะรับในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมโดยวธิกีำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

 

5 หุน้ทีซ่ือ้ 

 

5.1 ภำยใตข้อ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำย 

เงนิลงทนุแต่ละงวดของผูเ้ขำ้ร่วมในระยะเวลำกำรซือ้ทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกน ำไปใชใ้นกำรซือ้หุน้ทีซ่ ือ้ใหเ้ร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไป

ได ้หลังจำกวันทีจ่่ำยเงนิลงทนุ โดยกำรซือ้ครัง้แรกจะเกดิขึน้ในวันแรกของกำรซือ้หุน้ 

 

5.2 หุน้ทีซ่ ือ้อำจเป็นหุน้ใหม ่ หุน้ทนุซือ้คนื หรอืหุน้ทีซ่ ือ้ในตลำด เมือ่มกีำรซือ้หุน้ในตลำดดว้ยรำคำมำกกวำ่หนึง่คำ่ 

ดว้ยเงนิลงทนุจำกผูเ้ขำ้ร่วมทัง้หมด 

อำจน ำรำคำเฉลีย่ของหุน้ทีค่ ำนวณจำกวันซือ้ขำยหลำยวันมำใชใ้นกำรระบุจ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ 

ซึง่ตอ่มำจะถูกปันสว่นในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมแตล่ะรำยในฐำนะหุน้ทีซ่ ือ้ 

 

5.3 เมือ่เงนิลงทนุอยูใ่นสกลุเงนิอืน่ทีไ่มใ่ชป่อนดส์เตอรล์งิ 

เงนิดังกลำ่งจะถกูแปลงดว้ยอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิปอนดส์เตอรล์งิตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดกอ่นจะน ำไปใชซ้ือ้หุน้ 

 

5.4 หุน้ทีซ่ ือ้จะอยูใ่นนำมของผูเ้ขำ้ร่วมในระหวำ่งระยะเวลำกำรถอืครองในบัญชขีองผูแ้ทน ทรัสต ี หรอืบัญชรีำยวัน 

หรอืในลักษณะอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

5.5 เงนิปันผลทัง้หมดทีจ่่ำยในสว่นของหุน้ทีซ่ ือ้ในระหว่ำงระยะเวลำกำรถอืครองจะถูกน ำมำใชซ้ือ้หุน้เพิม่เตมิ 

ซึง่จะถอืใหแ้กผู่เ้ขำ้ร่วมดว้ยขอ้ตกลงเดยีวกันกับหุน้ทีซ่ ือ้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เวน้เสยีแต่จะไมนั่บรวมหุน้ดังกลำ่วเมือ่ค ำนวณดว้ยอัตรำสว่นหุน้จับคู่ 

 

5.6 ผูเ้ขำ้ร่วมอำจขำยหรอืโอนหุน้ทีซ่ ือ้ของเขำ/เธอบำงสว่นหรอืทัง้หมดไดต้ลอดเวลำในระหว่ำงระยะเวลำกำรถอืครอง 

โดยอยูภ่ำยใตข้อ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำย อยำ่งไรก็ตำม จ ำนวนหุน้จับคู่ทีม่อบใหจ้ะลดลงตำมสดัสว่นดังทีก่ ำหนดไวใ้นกฎขอ้ที ่

6.2. 

 

5.7 หำกผูเ้ขำ้ร่วมจ่ำย มอบ หรอืขำยหุน้ทีซ่ ือ้ทิง้ในระหวำ่งระยะเวลำกำรถอืครอง 

จะถอืว่ำหุน้ทีซ่ ือ้ดังกลำ่วถูกกำรขำยหรอืโอนตำมกฎขอ้ที ่5.6. 

 

6 รางวลัหุน้จบัคู ่

 
6.1 ผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับรำงวัลหุน้จับคูใ่นวันแรกของกำรซือ้ขำยหลังสิน้สดุระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 

หรอืในกรณีทีก่ำรลงทะเบยีนนัน้ตอ้งผำ่นกำรอนุมัตติำมขอ้ก ำหนดใดๆ 

จะไดร้ับในวันแรกของกำรซือ้ขำยหลังจำกผำ่นกำรอนุมัตติำมขอ้ก ำหนดดังกลำ่ว 

หำกขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยมขีอ้หำ้มไมใ่หเ้สนอรำงวัล ณ เวลำทีม่กีำรเสนอรำงวัล 

กำรเสนอรำงวัลจะเกดิขึน้ทันททีีข่อ้จ ำกัดกำรจัดกำรสิน้สดุ 

 
6.2 รำงวัลหุน้จับคูจ่ะเกีย่วขอ้งกับจ ำนวนหุน้ (ขึน้อยูกั่บจ ำนวนสงูสดุทีก่ ำหนดไวด้ำ้นล่ำง) 

ตำมแต่จะระบโุดยกำรค ำนวณโดยใชอั้ตรำสว่นหุน้จับคูแ่ละจ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ทีผู่เ้ขำ้ร่วมถอืครองอยูเ่มือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถื

อครอง ไม่วำ่จะพจิำรณำใหส้ิน้สดุลงหรอืไม่ ผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับแจง้เกีย่วกับ (1) 

อัตรำสว่นหุน้จับคู่ทีจ่ะใชใ้นกำรค ำนวณรำงวัลหุน้จับคูแ่ละ (2) 

จ ำนวนหุน้จับคู่สงูสดุซึง่จะไมเ่กนิจ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ทีส่ำมำรถซือ้ไดด้ว้ยเงนิลงทนุแรกเริม่ในสกลุเงนิปอนดข์องผูเ้ขำ้ร่วม 

โดยคดิตำมมลูค่ำตลำดของหุน้ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดเมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 
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แลว้คณูดว้ยอัตรำสว่นหุน้จับคู่ 

 
6.3 ผูเ้ขำ้ร่วมไมจ่ ำเป็นตอ้งจ่ำยเงนิส ำหรับรำงวัลหุน้จับคู่ 

 

6.4 หลังกำรมอบรำงวัล กอ่นจะออกหรอืโอนหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับรำงวัลหุน้จับคูใ่หแ้กผู่เ้ขำ้ร่วม 

ผูเ้ขำ้ร่วมจะไมม่สีทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกับหุน้ดังกล่ำว 

 
6.5 หำ้มไมใ่หโ้อน จ่ำย มอบหมำย หรอืขำยรำงวัลหุน้จับคู ่

(ยกเวน้จะใหแ้กตั่วแทนสว่นบุคคลของผูเ้ขำ้ร่วมในกรณีทีเ่ขำ/เธอเสยีชวีติ) และจะเสยีสทิธทัินททีีม่กีำรพยำยำมท ำเชน่นัน้ 

 
6.6 กอ่นกำรออกหรอืโอนหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรมอบรำงวัลหุน้จับคู ่ คณะกรรมกำรอำจตัดสนิใจใหผู้เ้ขำ้ร่วมไดร้ับเงนิ 

(เป็นเงนิสดและ/หรอืหุน้เพิม่เตมิ) เทำ่กับมูลคำ่เงนิปันผลทีจ่ะไดร้ับในสว่นของหุน้เหลำ่นัน้ไดทุ้กเมือ่ 

โดยอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดดังกล่ำวและชว่งระยะเวลำตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

จ ำนวนนี้อำจถอืเป็นกำรลงทนุซ ้ำดว้ยเงนิปันผล (ในลักษณะทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด) 

และอำจยกเวน้หรอืหมำยรวมถงึเงนิปันผลพเิศษดว้ย 

จ ำนวนเงนิดังกลำ่วจะตอ้งจ่ำยใหเ้ร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปไดห้ลังมกีำรมอบรำงวัลหุน้จับคู่ 

 

7 การสิน้สุดระยะเวลาการถอืครอง 

 
7.1 ภำยใตก้ฎขอ้ที ่7.2, 8, 11 และ 12, ทันทเีมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

 
7.1.1 กำรมอบรำงวัลหุน้จับคูจ่ะเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ทีไ่ดค้ ำนวณไวต้ำมกฎ 

6.2 และ Wood จะออกหรอืโอนหุน้ทีไ่ดร้ับมอบไปใหผู้เ้ขำ้ร่วมโดยเร็วทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้

ภำยใตก้ฎขอ้ที ่8 และ 9 (ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) และ 

 
7.1.2 หุน้ทีซ่ ือ้จะไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 5.6 หรอืกฎอืน่ใดในโปรแกรมอกีต่อไป 

และผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับสทิธใินกำรขำยหรอืโอนหุน้ทีซ่ ือ้ภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 8 

(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) 

โดยกำรขำยหรอืกำรโอนไมม่ผีลตอ่รำงวัลหุน้จับคูข่องเขำ/เธอ 

 

7.2 หำกมกีำรมอบรำงวัลหุน้จับคู่ตำมกฎใดๆ ในโปรแกรม (หรอืก ำหนดกำรใดๆ ในโปรแกรม) 

ขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยจะมผีลบังคับใชโ้ดยหำ้มไมใ่ห:้ 
 

7.2.1 มกีำรจัดสง่ (จัดหำใหม้กีำรจัดสง่) หุน้หรอืเงนิสด (ตำมควำมเหมำะสม) ใหแ้กผู่เ้ขำ้ร่วม และ/หรอื 
 

7.2.2 ผูเ้ขำ้ร่วมขำยหุน้เพือ่ปลดภำระทำงภำษีใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

จะไมม่กีำรมอบรำงวัลหุน้จับคูจ่นกวำ่จะถงึวันแรกทีส่ ิน้สดุขอ้จ ำกัดกำรจัดกำรซือ้ขำยดังกล่ำว 

(เวน้แตค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเป็นอยำ่งอืน่) และกฎเหลำ่นี้จะตอ้งถกูตคีวำมตำมทีก่ ำหนดไว ้ 

 

8 การเก็บภาษแีละปญัหาดา้นการควบคมุ 

 
8.1 ผูเ้ขำ้ร่วมจะตอ้งรับผดิชอบและจ่ำยค่ำชดเชยภำระทำงภำษีใหบ้รษัิทในกลุม่ Wood ทีเ่กีย่วขอ้ง บรษัิทใดๆ ในกลุม่ Wood 

อำจหักเงนิเพือ่ช ำระภำษีดังกล่ำวจำกจ ำนวนเงนิทีจ่ะตอ้งจ่ำยใหแ้กผู่เ้ขำ้ร่วม 

(เทำ่ทีจ่ะไมเ่ป็นกำรละเมดิกฎหมำยทีม่ผีลบังคับใช)้ 

และ/หรอืเตรยีมกำรอืน่ใดตำมแตจ่ะพจิำรณำวำ่เหมำะสมเพือ่ใหม้ั่นใจวำ่จะมกีำรเรยีกคนืภำระทำงภำษี 

ซึง่หมำยรวมแต่ไมจ่ ำกัดอยูเ่พยีงกำรขำยหุน้ทีจ่ะไดร้ับรำงวัลหุน้จับคูใ่นจ ำนวนทีเ่พยีงพอ 

หรอืแลกเป็นเงนิสดเพือ่จัดกำรภำระทำงภำษี 

ผูเ้ขำ้ร่วมจะตอ้งรับผดิชอบภำษีเบีย้ประกันสงัคมทีเ่ขำ/เธอตอ้งช ำระโดยตรงกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีในเขตอ ำนำจศำลใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรม 
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8.2 กำรมอบรำงวัลหุน้จับคูแ่ละปัญหำหรอืกำรโอนหุน้ในโปรแกรมจะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัตหิรอืยนิยอมตำมควำมจ ำเป็นจำก 

UKLA (หรอืหน่วยงำนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) ขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยหรอืกฎหมำยหรอืขอ้บังคับอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ไมว่ำ่ในสหรำชอำณำจักรหรอืทีอ่ืน่) ในกรณีดังกลำ่ว 

กำรมอบรำงวัลหุน้จับคูจ่ะถูกเลือ่นออกไปจนกวำ่จะสิน้สดุกำรใชข้อ้จ ำกัดดังกลำ่วหรอืจนกว่ำจะไดร้ับกำรอนุมัตหิรอืควำมยิ

นยอม 

 

9 เงนิสดเทยีบเทา่ 

 
9.1 ภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 9.2 ณ เวลำใดๆ กอ่นมอบรำงวัลหุน้จับคู่ 

คณะกรรมกำรอำจก ำหนดใหผู้เ้ขำ้ร่วมไดร้ับเงนิจ ำนวนหนึง่ทดแทนส ำหรับสทิธขิองเขำ/เธอในกำรไดร้ับหุน้จับคู่สว่นหนึง่ห

รอืทัง้หมด เงนินัน้จะเทยีบเท่ำมลูคำ่ตลำด (ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด) ของหุน้จับคู่ตำมจ ำนวนทีจ่ะออกหรอืโอนให ้

และเพือ่วัตถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี้ 

 
9.1.1 มลูคำ่ตลำดจะถกูก ำหนดในวันมอบรำงวัล และ 

9.1.2 เงนิกอ้นจะถกูจ่ำยใหแ้กผู่เ้ขำ้ร่วมโดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปไดห้ลังกำรมอบรำงวัลหุน้จับคู ่

โดยจะเป็นจ ำนวนสทุธหิลังกำรหักลด 

(ซึง่หมำยรวมถงึแต่ไมจ่ ำกัดเพยีงภำระภำษีหรอืภำระหนี้สนิในท ำนองเดยีวกัน) ตำมแต่กฎหมำยจะก ำหนด 

 
9.2 คณะกรรมกำรอำจก ำหนดว่ำกฎขอ้ 9 นี้จะไมม่ผีลบังคับใชกั้บรำงวัลหุน้จับคูห่รอืสว่นหนึง่สว่นใดของรำงวัล 

 
10 การถอน 

 
10.1 ผูเ้ขำ้ร่วมสำมำรถแจง้วำ่ตอ้งกำรถอนตัวจำกโปรแกรมเมือ่ใดก็ไดใ้นระหวำ่งระยะเวลำกำรซือ้โดยอยูภ่ำยใตข้อ้จ ำกัดในกำรซื้

อขำย เมือ่ผูเ้ขำ้ร่วมไดแ้จง้ว่ำจะถอนตัวจำกโปรแกรมตำมกฎขอ้ 10.1 นี้ กำรลงทนุของเขำ/เธอจะสิน้สดุทันททีีเ่ป็นไปได ้

 
10.2 หำกผูเ้ขำ้ร่วมแจง้ใหว้ำ่เขำ/เธอตอ้งกำรถอนตัวออกจำกโปรแกรม 

เขำ/เธอไมส่ำมำรถกลับมำลงทนุในระยะเวลำกำรซือ้ตำมทีเ่ขำ/เธอแจง้ไวไ้ดอ้กี 

 
10.3 ภำยใตก้ฎระเบยีบบังคับใดๆ ในเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วม 

หำกผูเ้ขำ้ร่วมขำดงำนดว้ยควำมสมัครใจหรอืดว้ยเหตผุลตำมกฎหมำย 

ซึง่สง่ผลใหไ้ม่สำมำรถด ำเนนิกำรลงทนุไดต้ำมกฎขอ้ที ่3.4 จะถอืว่ำผูเ้ขำ้ร่วมไดถ้อนตัวจำกโปรแกรมตำมกฎขอ้ที ่10.1. 

 

10.4 หำกกฎขอ้ที ่ 10.1 มผีลบังคับใช ้ หุน้ใดๆ ทีซ่ ือ้ในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมจะยังคงอยูภ่ำยใตก้ฎของโปรแกรม ซึง่รวมถงึกฎขอ้ที ่

5.6 ตลอดระยะเวลำกำรถอืครองทีเ่หลอื 

 

10.5 เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง: 

 
10.5.1 กำรมอบรำงวัลหุน้จับคูจ่ะเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ทีไ่ดค้ ำนวณไวต้ำมกฎ 

6.2 และหุน้ทีไ่ดร้ับมอบจะถกูออกหรอืโอนใหผู้เ้ขำ้ร่วมโดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้ตำมกฎขอ้ที ่8 และ 9 

(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) และ 

 
10.5.2 หุน้ทีซ่ ือ้จะไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 5.6 หรอืกฎอืน่ใดของโปรแกรม และภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 8 

ผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับสทิธใินกำรขำยหรอืโอนหุน้ทีซ่ ือ้ (ขึน้อยู่กับขอ้จ ำกัดกำรจัดกำรซือ้ขำยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

โดยกำรขำยหรอืกำรโอนจะไม่มผีลต่อรำงวัลหุน้จับคูข่องเขำ/เธอ 

 

 

11 การสิน้สุดการจา้งงาน 

 
11.1 เมือ่ผูเ้ขำ้ร่วมสิน้สดุกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืกำรจำ้งงำนกับบรษัิทในกลุม่ Wood 

กอ่นสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครองตำมกฎขอ้ที ่11.2 หรอื 11.3 จะพจิำรณำใหร้ะยะเวลำกำรถอืครองสิน้สดุลง และ 

 

11.1.1 หุน้ทีซ่ ือ้จะไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 5.6 หรอืกฎอืน่ใดของโปรแกรม และภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 8 
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ผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับสทิธใินกำรขำยหรอืโอนหุน้ทีซ่ ือ้ (ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำย) และ 

 
11.1.2 เขำ/เธอจะเสยีสทิธใินรำงวัลหุน้จับคูใ่นวันทีม่กีำรสิน้สดุลงดังกลำ่ว 

 
11.2 หำกผูเ้ขำ้ร่วมงำนเสยีชวีติ จะถอืวำ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครองในวันทีเ่สยีชวีติ และกฎขอ้ที ่11.4 จะมผีลบังคับใช ้

 

11.3 กรณีทีผู่เ้ขำ้ร่วมสิน้สดุกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืกำรจำ้งงำนกับบรษัิทในกลุม่ Wood 

กอ่นสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครองดว้ยสำเหตใุดสำเหตหุนึง่ตอ่ไปนี้ 

 
11.3.1 กำรบำดเจ็บ ควำมเจ็บป่วย หรอืควำมทพุพลภำพ โดยมหีลักฐำนทีค่ณะกรรมกำรยอมรับ 

11.3.2 บรษัิทผูว้ำ่จำ้งของผูเ้ขำ้ร่วมสิน้สดุสถำนะบรษัิทในกลุม่ Wood 

หรอืมกีำรถำ่ยโอนกำรด ำเนนิงำนหรอืสว่นหนึง่ของกำรด ำเนนิงำน (ซึง่มกีำรจำ้งงำนผูเ้ขำ้ร่วม) 

ใหกั้บบุคคลทีไ่มใ่ชบ่รษัิทในกลุม่ Wood  หรอื 

 

11.3.3 เหตผุลอืน่ใดตำมดุลยพนิจิของคณะกรรมกำร เวน้แต่จะสรุปไดว้ำ่ผูเ้ขำ้ร่วมถกูปลดออกจำกงำน 

 
จำกนัน้ผูเ้ขำ้ร่วมอำจถอืรำงวัลหุน้จับคูข่องเขำ/เธอต่อ 

และรำงวัลหุน้จับคูจ่ะด ำเนนิต่อไปและถกูสง่มอบเมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครองเดมิ 

เวน้แตค่ณะกรรมกำรจะพจิำรณำใหร้ะยะเวลำกำรถอืครองสิน้สดุในวันทีเ่กดิกำรสิน้สดุดังกล่ำว 

และไมว่ำ่จะเป็นกรณีใด กฎขอ้ที ่11.4 จะมผีลบังคับใช ้

 

11.4 ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ร่วมสิน้สดุกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืกำรจำ้งงำนดว้ยเหตผุลขอ้ใดขอ้หนึง่ทีร่ะบไุวใ้นกฎขอ้ที ่ 11.2 หรอื  11.3 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครองทีเ่กีย่วขอ้ง (ตำมทีก่ ำหนดไวต้ำมกฎเหลำ่นัน้) 

หลังจำกวันทีเ่กดิกำรสิน้สดุดังกลำ่วจะไมม่กีำรจ่ำยเงนิลงทนุอกี และ 

 
11.4.1 หุน้ทีซ่ ือ้จะไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 5.6 หรอืกฎอืน่ใดของโปรแกรม และภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 8 

ผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับสทิธใินกำรขำยหรอืโอนหุน้ทีซ่ ือ้ โดยกำรขำยหรอืกำรโอนนี้จะไมม่ผีลต่อรำงวัลหุน้จับคู ่

(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) และ 

 
11.4.2 รำงวัลหุน้จับคูจ่ะถกูมอบใหต้ำมจ ำนวนหุน้ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ดังทีค่ ำนวณในกฎขอ้ที ่ 6.2 

และขึน้อยู่กับกฎขอ้ที ่ 8 และ 9 

และจะออกหรอืโอนหุน้ทีจ่ะมอบใหน้ี้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมโดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้

(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) และ 

 

11.4.3 กรณีทีไ่มไ่ดม้อบรำงวัลหุน้จับคู่เต็มจ ำนวน จะเสยีสว่นทีเ่หลอืของรำงวัลหุน้จับคูไ่ปทันท ี

 
11.5 ดว้ยวัตถปุระสงคข์องโปรแกรม จะถอืวำ่บุคคลหนึง่สิน้สดุกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืกำรจำ้งงำนกับบรษัิทกลุม่ Wood 

ในวันสดุทำ้ยทีเ่ขำ/เธอด ำรงต ำแหน่งหรอืกำรจำ้งงำนบรษัิทใดๆ ในกลุม่ Wood 

 

12 กจิกรรมขององคก์ร 

 
12.1 หำกเหตกุำรณ์ใดๆ ทีร่ะบุไวด้ำ้นล่ำงนี้เกดิขึน้ภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 12.5 

จะถอืว่ำระยะเวลำกำรถอืครองไดส้ิน้สดุลงในวันทีเ่กดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว และกฎขอ้ที ่ 12.2 จะมผีลบังคับใช ้

เหตกุำรณ์เหลำ่นี้ไดแ้ก ่

 
12.1.1 ขอ้เสนอท่ัวไป 

 
หำกบุคคลใดบคุคลหนึง่ (เพยีงคนเดยีวหรอืกับคนทีก่ระท ำกำรร่วมกัน) 

 
(i) ไดร้ับอ ำนำจในกำรควบคมุเหนือ Wood โดยเป็นผลมำจำกกำรยืน่ขอ้เสนอท่ัวไปทีจ่ะรับหุน้ หรอื 

 
(ii) มอี ำนำจในกำรควบคมุเหนือ Wood อยู่แลว้ 
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ยืน่ขอ้เสนอทีจ่ะรับหุน้ทัง้หมดของนอกเหนือจำกหุน้ทีม่อียูแ่ลว้ 

 
และขอ้เสนอดังกลำ่วกลำยเป็นขอ้เสนอทีป่รำศจำกเงือ่นไขโดยสิน้เชงิ 

 
12.1.2 กระบวนกำรซือ้กจิกำร 

 
กำรประนีประนอมหรอืกำรซือ้กจิกำรตำมมำตรำที ่899 ของพระรำชบัญญัตบิรษัิทปี 2549 

ซึง่สง่ผลใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจในกำรควบคมุเหนือ Wood และไดร้ับกำรอนุมัตจิำกศำล 

 
12.2 เมือ่เกดิเหตกุำรณ์ใดๆ ทีอ่ำ้งถงึในกฎขอ้ที ่12.1 แลว้ จะไมส่ำมำรถช ำระเงนิลงทนุไดอ้กี และ 

12.2.1 หุน้ทีซ่ ือ้จะไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 5.6 หรอืกฎอืน่ใดของโปรแกรม และภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 8 

ผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับสทิธใินกำรขำยหรอืโอนหุน้ทีซ่ ือ้ โดยกำรขำยหรอืกำรโอนนี้จะไมม่ผีลต่อรำงวัลหุน้จับคู ่

(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

12.2.2 รำงวัลหุน้จับคูจ่ะถกูมอบใหต้ำมจ ำนวนหุน้ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ดังทีค่ ำนวณตำมกฎขอ้ที ่ 6.2 

และขึน้อยู่กับกฎขอ้ที ่ 7, 8 และ 9 

และจะออกหรอืโอนหุน้ทีจ่ะมอบใหน้ี้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมโดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้

(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) และ 

 

12.2.3 กรณีทีไ่มไ่ดม้อบรำงวัลหุน้จับคู่เต็มจ ำนวน จะเสยีสว่นทีเ่หลอืของรำงวัลหุน้จับคูไ่ปทันท ี

 
12.3 กำรหักลดภำษีจำกกำรขำดทนุ 

 
หำกคณะกรรมกำรระบวุ่ำจะมกีำรกำรหักลดภำษีจำกกำรขำดทนุของบรษัิทภำยใตม้ำตรำที ่ 12 

ของพระรำชบัญญัตภิำษีนติบิคุคลปี 2552 (หรอืกฎหมำยทีค่ลำ้ยกัน 

หรอืกฎระเบยีบในเขตอ ำนำจศำลนอกสหรำชอำณำจักร) 

หำกจะมกีำรมอบรำงวัลหุน้จับคู่ในระหวำ่งหรอืหลังเกดิเหตกุำรณ์ทีอ่ธบิำยไวใ้นกฎขอ้ที ่ 12.1, 

คณะกรรมกำรอำจลงมตใิหม้อบรำงวัลใหเ้ร็วขึน้ 

 

12.4 เหตกุำรณ์อืน่ๆ 

 
ถำ้ 

 
12.4.1 ในกำรลงมตใิห ้ Wood ลม้เลกิกจิกำรโดยสมัครใจหรอืกำรออกค ำสัง่ใหล้ม้เลกิกจิกำรโดยค ำสัง่ศำล 

หรอื 

 
12.4.2 Wood ไดร้ับผลกระทบหรอือำจไดร้ับผลกระทบจำกกำรแยกกจิกำร กำรเพกิถอนหลักทรัพยล์งทะเบยีน 

เงนิปันผลพเิศษ หรอืเหตกุำรณ์อืน่ๆ 

ทีค่ณะกรรมกำรมคีวำมเห็นวำ่อำจสง่ผลกระทบตอ่มลูคำ่ในปัจจุบันหรอืในอนำคตของหุน้ 

 
คณะกรรมกำรอำจก ำหนดใหม้ขีอ้บังคับดังตอ่ไปนี้ 

 
12.4.3 ใหถ้อืวำ่ระยะเวลำในกำรถอืครองสิน้สดุในวันทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

และจะไมม่กีำรจ่ำยเงนิลงทนุเพิม่เตมิหลังจำกวันดังกลำ่ว 

 
12.4.4 หุน้ทีซ่ ือ้จะไมอ่ยูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 5.6 หรอืกฎอืน่ใดของโปรแกรม และภำยใตก้ฎขอ้ที ่ 8 

ผูเ้ขำ้ร่วมจะไดร้ับสทิธใินกำรขำยหรอืโอนหุน้ทีซ่ ือ้ 

โดยกำรขำยหรอืกำรโอนนี้จะไมม่ผีลต่อรำงวัลหุน้จับคู ่(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 
12.4.5 รำงวัลหุน้จับคูจ่ะถกูมอบใหต้ำมจ ำนวนหุน้ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ดังทีค่ ำนวณตำมกฎขอ้ที ่ 6.2 

และขึน้อยู่กับกฎขอ้ที ่ 7, 8 และ 9 

และจะออกหรอืโอนหุน้ทีจ่ะมอบใหน้ี้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมโดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้
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(ขึน้อยูกั่บขอ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้ง) และ 

 

12.4.6 จะเสยีรำงวัลหุน้จับคูใ่นสว่นทีน่อกเหนือจำกทีไ่ดม้อบไวแ้ลว้ไปในทันท ี

เวน้แตค่ณะกรรมกำรจะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ 

 
12.5 กำรแลกเปลีย่นรำงวัลหุน้จับคู่ 

 
12.5.1 เมือ่เกดิเหตกุำรณ์ใดๆ ทีอ่ำ้งถงึในกฎขอ้ที ่ 12.1 หรอื 12.4 

คณะกรรมกำรอำจเห็นดว้ยกับผูเ้ขำ้ร่วมวำ่จะไมม่กีำรมอบรำงวัลหุน้จับคูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 12.1 หรอื 12.4 

ตำมควำมเหมำะสม 

แตจ่ะมกีำรออกใหโ้ดยพจิำรณำมอบเป็นรำงวัลใหมต่ำมทีค่ณะกรรมกำรเห็นว่ำเทยีบเทำ่กับรำงวัลหุน้จั

บคู ่แตเ่กีย่วขอ้งกับหุน้ในบรษัิททีเ่ขำ้ครอบครองกจิกำร (หรอืบรษัิทอืน่) 

 

12.5.2 เมือ่มกีำรปรับโครงสรำ้งองคก์รภำยในทีส่ง่ผลใหม้กีำรแลกเปลีย่นหุน้ทีซ่ ือ้กับหุน้ของบรษัิททีเ่ขำ้ครอบ

ครองกจิกำร จะไมม่กีำรมอบรำงวัลหุน้จับคูภ่ำยใตก้ฎขอ้ที ่ 12.1 

แตจ่ะมกีำรออกใหโ้ดยพจิำรณำมอบเป็นรำงวัลใหมต่ำมทีค่ณะกรรมกำรเห็นว่ำเทยีบเทำ่กับรำงวัลหุน้จั

บคู ่แตเ่กีย่วขอ้งกับหุน้ในบรษัิททีเ่ขำ้ครอบครองกจิกำร 

 

12.6 กำรอำ้งองิใดๆ ถงึคณะกรรมกำรในกฎขอ้ที ่12 นี้หมำยถงึสมำชกิคณะกรรมกำร ณ 

เวลำกอ่นทีจ่ะเกดิเหตกุำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ 

 

13 การโอนหุน้ระหวา่งประเทศ 

 
13.1 หำกระหว่ำงระยะเวลำกำรซือ้ 

 
13.1.1 ผูเ้ขำ้ร่วมสิน้สดุกำรเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก (หรอืกำรพจิำรณำว่ำเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก) ในเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วม 

("เขตอ านาจศาลทีเ่ขา้รว่มแหง่เดมิ") 

 
13.1.2 ผูเ้ขำ้ร่วมจะกลำยมำเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก (หรอืกำรพจิำรณำว่ำเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก) 

ในอกีเขตอ ำนำจศำลอืน่ทีเ่ขำ้ร่วม ("เขตอ านาจศาลทีเ่ขา้รว่มแหง่ใหม่") ในทันท ี

 
13.1.3 เหตกุำรณ์ทีอ่ธบิำยไวใ้นกฎขอ้ที ่13.1.1 และ 13.1.2 

ไมส่ง่ผลใหผู้เ้ขำ้ร่วมสิน้สดุกำรด ำรงต ำแหน่งหรอืกำรจำ้งงำนในบรษัิทในกลุม่ Wood ตำมกฎขอ้ที ่11 และ 

 
13.1.4 สกลุเงนิในเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วมแหง่ใหมแ่ตกตำ่งจำกสกลุเงนิในเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วมแหง่เดมิ 

 
ผูเ้ขำ้ร่วมจะยังคงจ่ำยเงนิลงทนุตอ่ไป แตห่ลังจำกทีเ่ขำ/เธอสิน้สดุกำรเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก 

(หรอืไดร้ับกำรพจิำรณำใหเ้ป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก) ในเขตอ ำนำจศำลเดมิทีเ่ขำ้ร่วม 

เงนิลงทนุรวมทีผู่เ้ขำ้ร่วมระบตุำมกฎขอ้ที ่ 3.2 

จะถกูแปลงจำกสกลุเงนิของเขตอ ำนำจศำลเดมิทีเ่ขำ้ร่วมไปเป็นสกลุเงนิในเขตอ ำนำจศำลใหมท่ีเ่ขำ้ร่วม 

โดยใชอั้ตรำแลกเปลีย่นทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ณ วันทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเขตอ ำนำจศำล 

และเงนิลงทนุของผูเ้ขำ้ร่วมหลังจำกทีเ่ขำ/เธอกลำยมำเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก 

(หรอืไดร้ับกำรพจิำรณำใหเ้ป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก) ในเขตอ ำนำจศำลใหมท่ีเ่ขำ้ร่วมจะถกูน ำไปใชซ้ือ้หุน้ทีซ่ ือ้ตำมกฎขอ้ที ่

5 

 
13.2 หำกในชว่งระยะเวลำกำรซือ้ผูเ้ขำ้ร่วมไม่ไดเ้ป็น (หรอืไมไ่ดร้ับกำรพจิำรณำวำ่เป็น) 

ผูม้ถี ิน่พ ำนักในเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วมแหง่เดมิ และไมไ่ดก้ลำยมำเป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก 

(หรอืไดร้ับกำรพจิำรณำใหเ้ป็นผูม้ถี ิน่พ ำนัก) ในเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วมแหง่ใหมโ่ดยทันท ี โดยทีก่ฎขอ้ที ่ 11.1 ถงึขอ้ที ่

11.3 ไมม่ผีลบังคับใช ้กลำ่วคอื 

 
13.2.1 ผูเ้ขำ้ร่วมจะไมเ่ขำ้ร่วมลงทนุเพิม่เตมิใดๆ 

ในโปรแกรมหลังจำกวันทีเ่ขำ/เธอไม่ไดเ้ป็นผูม้ถี ิน่พ ำนักในเขตอ ำนำจศำลทีเ่ขำ้ร่วมแหง่เดมิ และ 



14  

 
13.2.2 หุน้ทีซ่ ือ้ในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมจะยังคงอยูภ่ำยใตก้ฎของโปรแกรมตลอดระยะเวลำกำรถอืครอง เมือ่กฎขอ้ที ่

7 จะมผีลบังคับใช ้

 

14 การปรบั 

 
14.1 อำจมกีำรปรับจ ำนวนหุน้สงูสดุทีจ่ะไดร้ับรำงวัลหุน้จับคูใ่นลักษณะทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด ในกรณีที่ 

 
14.1.1 มกีำรเปลีย่นแปลงในทนุเรอืนหุน้ของ Wood หรอื 

 
14.1.2 เกดิกำรแยกกจิกำร กำรเพกิถอนหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน เงนิปันผลพเิศษ ปัญหำดำ้นสทิธ ิ

หรอืเหตกุำรณ์อืน่ๆ 

ทีค่ณะกรรมกำรมคีวำมเห็นวำ่อำจสง่ผลกระทบตอ่มลูคำ่ในปัจจุบันหรอืในอนำคตของหุน้ 

15 การแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 
15.1 คณะกรรมกำรอำจแกไ้ขกฎของโปรแกรมหรอืขอ้ตกลงเกีย่วกับรำงวัลหุน้จับคู่ไดต้ลอดเวลำ 

ยกเวน้กรณีทีอ่ธบิำยไวใ้นกฎขอ้ 15 นี้ 

 
15.2 ภำยใตก้ฎขอ้ที ่15.3 จะไมม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ผลประโยชนข์องผูเ้ขำ้ร่วมภำยใตก้ฎนี้ 15 ตอ่ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับ 

 
15.2.1 บคุคลผูไ้ดร้ับหุน้หรอืเงนิสดในโปรแกรม 

 
15.2.2 ขอ้จ ำกัดของจ ำนวนหรอืปรมิำณหุน้หรอืเงนิสดภำยใตโ้ปรแกรม 

 
15.2.3 สทิธปิระโยชน์สงูสดุส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมคนใดๆ 

 
15.2.4 เกณฑใ์นกำรก ำหนดสทิธขิองผูเ้ขำ้ร่วมและขอ้ตกลงเกีย่วกับหุน้หรอืเงนิสดทีจ่ะใหไ้วใ้นโปรแกรม 

 
15.2.5 กำรปรับปรุงทีอ่ำจเกดิขึน้ในกรณีทีม่กีำรแปรปรวนของเงนิทนุ และ 

 
15.2.6 ขอ้ตกลงในกฎขอ้ 15.2น้ี 

 
โดยไม่ไดร้ับกำรอนุมัตลิ่วงหนำ้จำกสมำชกิของ Wood ในกำรประชมุสำมัญ 

 
15.3 กฎขอ้ที ่ 15.2 จะไม่มผีลบังคับใชต้อ่กำรแกไ้ขเพิม่เตมิยอ่ยๆ ทีจ่ะใหป้ระโยชนแ์กก่ำรบรหิำรจัดกำรโปรแกรม 

หรอืมคีวำมจ ำเป็นหรอืเป็นทีต่อ้งกำรเพือ่ค ำนงึถงึกำรเปลีย่นแปลงใดๆ ในกฎหมำย 

หรอืเพือ่ใหบ้รรลหุรอืคงไวซ้ึง่กำรจัดเก็บภำษีทีน่่ำพอใจ อ ำนำจในกำรควบคมุกำรแลกเปลีย่น หรอืกำรจัดกำรตำมระเบยีบ 

ส ำหรับบรษัิทใดๆ ในกลุม่ Wood หรอืผูเ้ขำ้ร่วม 

 

15.4 จะไมม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้เสยีเปรยีบในเนื้อหำเกีย่วกับสทิธเิดมิของผูเ้ขำ้ร่วมภำยใตก้ฎขอ้ที ่15.1 เวน้แต่วำ่ 

 
15.4.1 มกีำรขอใหผู้เ้ขำ้ร่วมทกุคนทีอ่ำจไดร้ับผลกระทบจำกกำรแกไ้ขเพิม่เตมิดังกลำ่วระบุวำ่เขำ/เธออนุมัตกิำรแ

กไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และ 

 
15.4.2 กำรแกไ้ขเพิม่เตมิจะไดร้ับกำรอนุมัตโิดยเสยีงสว่นใหญข่องผูเ้ขำ้ร่วมซึง่ไดร้ะบุไวเ้ชน่นัน้ 

 
15.5 จะไมม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยใตก้ฎขอ้ 15 นี้ หำกเป็นกำรขัดขวำงไมใ่หโ้ปรแกรมเป็นแผนลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำน 

ตำมมำตรำที ่1166 ของพระรำชบัญญัตบิรษัิท ปี 2549 

 
16 สทิธทิางกฎหมาย 

 
16.1 กฎขอ้ 16 นี้มผีลบังคับใชใ้นระหวำ่งกำรจำ้งงำนของผูเ้ขำ้ร่วมกับบรษัิทใดๆ ในกลุม่ Wood 

และหลังสิน้สดุกำรจำ้งงำนดังกลำ่ว ไมว่่ำจะเป็นกำรสิน้สดุทีช่อบหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมำย 
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16.2 ไมม่สีิง่ใดในโปรแกรมหรอืกำรด ำเนนิงำนของโปรแกรมทีม่สีว่นในขอ้ตกลงกำรจำ้งงำนของผูเ้ขำ้ร่วม พนักงำนทีไ่ดร้ับสทิธ ิ

หรอืพนักงำนอืน่ใด และสทิธแิละหนำ้ทีท่ีเ่กดิจำกกำรเขำ้ท ำงำนกับบรษัิทใดๆ ในกลุม่ Wood 

ของผูเ้ขำ้ร่วมนัน้แยกตำ่งหำกจำกกำรเขำ้ร่วมโปรแกรม และจะไมม่ผีลกระทบใดๆ 

กำรเขำ้ร่วมในโปรแกรมไม่ไดท้ ำใหผู้เ้ขำ้ร่วมรำยใดไดร้ับสทิธใินกำรเขำ้ท ำงำนตอ่เนื่อง 

กำรเขำ้ร่วมในโปรแกรมจะไม่สง่ผลกระทบต่อสทิธขิองผูเ้ขำ้ร่วมภำยใตโ้ปรแกรมเงนิบ ำนำญทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจำ้งงำนของ

ตนและโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ (แตไ่มจ่ ำกัด) 

สทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้ับหรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับผูเ้ขำ้ร่วมภำยใตโ้ครงกำรเงนิบ ำนำญจะไม่สำมำรถเพิม่ขึน้เนื่องจำกเป็นผ

ลมำจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำรหรอืรำงวัลร่วมกันทีไ่ดร้ับจำกเขำอันเป็นผลมำจำกกำรมสีว่นร่วมดังกล่ำว 

 
16.3 กำรซือ้หุน้ในนำมของผูเ้ขำ้ร่วมหรอืกำรมอบรำงวัลหุน้จับคูใ่ดๆ 

ใหแ้กผู่เ้ขำ้ร่วมไม่ไดท้ ำใหผู้เ้ขำ้ร่วมมสีทิธใินกำรเขำ้ร่วมโปรแกรมในอนำคต หรอืในกำรไดร้ับรำงวัลหุน้จับคูใ่ดๆ เพิม่เตมิ 

หรอืในกำรซือ้หุน้หรอืไดร้ับรำงวัลหุน้จับคูต่ำมเงือ่นไขเฉพำะใดๆ รวมถงึจ ำนวนหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกับรำงวัลหุน้จับคู่ 

 
16.4 เมือ่เขำ้ร่วมโปรแกรม ใหถ้อืวำ่ผูเ้ขำ้ร่วมสละสทิธใินกำรชดเชยกำรขำดทนุใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรม ซึง่หมำยรวมถงึ 

 
16.4.1 กำรสญูเสยีหรอืปรับลดสทิธหิรอืกำรคำดหมำยใดๆ ในโปรแกรมภำยใตส้ถำนกำรณ์ใดๆ 

หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ (รวมถงึกำรสิน้สดุกำรจำ้งงำนของผูเ้ขำ้ร่วมงำนไมว่่ำจะชอบหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมำย) 

 

16.4.2 กำรด ำเนนิกำรใดๆ ตำมดลุยพนิจิหรอืกำรตัดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกับหุน้ทีซ่ ือ้ 

รำงวัลหุน้จับคูแ่ละ/หรอืโปรแกรม หรอืควำมลม้เหลวในกำรใชด้ลุยพนิจิหรอืกำรตัดสนิใจ และ 

 
16.4.3 กำรด ำเนนิกำร กำรระงับ กำรสิน้สดุ หรอืกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโปรแกรม 

 
17 ท ัว่ไป 

 
17.1 คณะกรรมกำร บรษัิทใดก็ตำมในกลุม่ Wood 

พนักงำนและผูเ้ขำ้ร่วมทีไ่ดร้ับสทิธจิะไดม้สีว่นพจิำรณำขอ้จ ำกัดกำรจัดกำรซือ้ขำย (ในแตล่ะกรณีตำมควำมเหมำะสม) 

เมือ่มกีำรด ำเนนิกำร กำรตคีวำม กำรจัดกำร กำรเขำ้ร่วม และในกำรด ำเนนิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรอืทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืไดร้ับกำรพจิำรณำ หรอืคำดกำรณ์จำกโปรแกรม รวมทัง้ก ำหนดกำรที ่1 ดว้ย  

 

17.2 โปรแกรมจะสิน้สดุลงในวันทีร่ะบไุวใ้นกฎขอ้ที ่ 2.1 หรอืกอ่นหนำ้ 

หำกมกีำรลงมตโิดยคณะกรรมกำรหรอืมกีำรลงมตสิำมัญของ Wood ในกำรประชมุสำมัญ 

กำรสิน้สดุโปรแกรมจะไมก่ระทบตอ่สทิธทิีม่อียูเ่ดมิของผูเ้ขำ้ร่วม 

 
17.3 หุน้ทีอ่อกหรอืโอนจำกกองทนุภำยใตโ้ปรแกรมจะถูกจัดอยูใ่นอันดับทีเ่ท่ำเทยีมกันกับหุน้ทีอ่อกไวก้อ่นแลว้ในทุกแง่มมุ 

เวน้แตว่ำ่จะไมถ่กูน ำมำจัดอันดับส ำหรับกำรลงคะแนนเสยีงใดๆ เงนิปันผลหรอืสทิธอิืน่ๆ 

มำกับหุน้โดยอำ้งองิถงึวันก ำหนดรำยชือ่ทีม่ำกอ่นวันทีอ่อกหรอืโอนหุน้จำกกองทนุ 

 

17.4 นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มลูใดๆ และ/หรอืประกำศเรือ่งควำมเป็นสว่นตัวของขอ้มลูของ Wood หรอืบรษัิทใดๆ ในกลุม่ 

Wood ทีม่ผีลกับพนักงำนและผูเ้ขำ้ร่วมทีไ่ดร้ับสทิธจิะมผีลบังคับใชกั้บขอ้มลูสว่นบุคคลของพวกเขำ  

 
17.5 โปรแกรมจะบรหิำรโดยคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรจะมอี ำนำจอยำ่งเต็มทีใ่นกำรบรหิำรจัดกำรโปรแกรมโดยใหส้อดคลอ้งกับโปรแกรม 

รวมทัง้อ ำนำจในกำรตคีวำมและวเิครำะหข์อ้ก ำหนดใดๆ ในโปรแกรม 

และในกำรลงมตยิอมรับกฎระเบยีบในกำรบรหิำรโปรแกรม 

กำรตัดสนิใจของคณะกรรมกำรจะถอืเป็นทีส่ ิน้สดุและมผีลผูกพันกับทกุฝ่ำย 

 
17.6 ประกำศหรอืกำรสือ่สำรอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรมอำจถกูน ำสง่เป็นกำรสว่นตัวหรอืผำ่นชอ่งทำงอเิล็กทรอนกิสห์รอืไปรษณียก็์ได ้

และในกรณีของบรษัิทจะเป็นกำรจัดสง่ไปยังส ำนักงำนทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนไว ้ (เพือ่ใหไ้ปถงึเลขำนุกำรบรษัิท) 

และในกรณีของบคุคลธรรมดำ จะจัดสง่ไปยังทีอ่ยูล่ำ่สดุของเขำ/เธอ หรอืพืน้ทีท่ีบ่คุคลนัน้ๆ 
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ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูอ้ ำนวยกำรหรอืพนักงำนของบรษัิทในกลุ่ม Wood 

โดยสง่ไปยังทีอ่ยูล่่ำสดุหรอืทีอ่ยูข่องสถำนประกอบธรุกจิซึง่ผูอ้ ำนวยกำรหรอืพนักงำนรำยนัน้ๆ 

ปฏบัิตหินำ้ทีทั่ง้หมดหรอืสว่นใหญ ่ เมือ่มกีำรจัดสง่ประกำศหรอืมกีำรสือ่สำรอืน่ๆ ทำงไปรษณีย ์

จะถอืว่ำไดร้ับแลว้หำกเวลำผ่ำนไป 72 ชัว่โมงหลังจำกถกูสง่ทำงไปรษณียพ์รอ้มจ่ำหนำ้และประทับตรำอย่ำงถกูตอ้ง 

และหำกสง่ดว้ยวธิกีำรทำงอเิล็กทรอนกิสค์อืเมือ่ผูส้ง่ไดร้ับกำรยนืยันกำรจัดสง่ทำงอเิล็กทรอนกิส ์ หรอื 24 

ชัว่โมงหลังจำกจัดสง่ หำกไม่สำมำรถรับกำรยนืยันได ้

 
17.7 บคุคลทีส่ำมจะไมม่สีทิธใิดๆ ในกำรบังคับใชข้อ้ตกลงใดๆ ในโปรแกรมนี้ ภำยใตพ้ระรำชบัญญัตสิญัญำ 

(สทิธขิองบุคคลทีส่ำม) ปี 2542 (โดยจะไมม่ผีลกระทบต่อสทิธใิดๆ ของบคุคลทีส่ำม นอกเหนือจำกในพระรำชบัญญัตนิี้) 

 
17.8 กฎเหลำ่นี้จะถูกควบคมุและตคีวำมตำมกฎหมำยของอังกฤษและเวลส ์ บคุคลใดๆ 

ทีอ่ำ้งถงึในโปรแกรมนี้ยนิยอมผกูพันตนในเขตอ ำนำจศำลอังกฤษและเวลสแ์ตเ่พยีงแหง่เดยีว 



 

Error! Unknown document property name. 

ก าหนดการที ่1 
ผูเ้สยีภาษใีนสหรฐัอเมรกิา 

1 วตัถปุระสงค ์

 

วัตถปุระสงคข์องก ำหนดกำรนี้คอืกำรปรับเปลีย่นขอ้ก ำหนดของโปรแกรมส ำหรับรำงวัลตอบแทน 

(ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นทีน่ี้) ทีม่อบใหแ้กผู่เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำเท่ำนัน้ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้ตกลงทีจ่ ำเป็นหรอืเหมำะสมส ำหรับรำงวัลดังกล่ำว 

เพือ่ใหไ้ดร้ับกำรยกเวน้กำรยดืเวลำระยะสัน้ใหพ้น้จำกมำตรำที ่ 409A ทีอ่ธบิำยไวภ้ำยใตม้ำตรำที ่ 1.409A-

1(b)(4) ของขอ้บังคับกองทนุของสหรัฐอเมรกิำ 

กำรอำ้งองิถงึโปรแกรมหรอืกฎระเบยีบในกฎหลักของโปรแกรมจะถกูตคีวำมเพือ่หมำยรวมถงึก ำหนดกำรนี้ 

ซึง่เกีย่วขอ้งกับผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำ 

 

2 การใชก้ าหนดการนี ้

 

ก ำหนดกำรนี้มผีลบังคับใชกั้บพนักงำนและผูเ้ขำ้ร่วมทีไ่ดร้ับสทิธทิุกคนทีเ่ป็นผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำ 

ในกรณีทีผู่เ้ขำ้ร่วมกลำยมำเป็นผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำภำยหลังระยะเวลำกำรซือ้รำงวัลภำยใตโ้ปรแกรมไดเ้ริ่

มขึน้ รำงวัลดังกลำ่วจะไดร้ับกำรแกไ้ขเพิม่เตมิในลักษณะที่สอดคลอ้งกับก ำหนดกำรนี้โดยทันท ี

กำรอำ้งองิในก ำหนดกำรนี้เกีย่วกับรำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำ 

จะรวมถงึรำงวัลทีผู่เ้ขำ้ร่วมซึง่กลำยมำเป็นผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำภำยหลังระยะเวลำกำรซือ้ไดเ้ริม่ขึน้นัน้ถอืค

รองอยู่ดว้ย 

 

3 ค าจ ากดัความ 

 

ค ำและนพิจนใ์นก ำหนดกำรนี้ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตัวพมิพใ์หญม่คีวำมหมำยตำมทีร่ะบุไวด้ำ้นล่ำง ค ำและนพิจนอ์ืน่ๆ 

ในก ำหนดกำรนี้ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยตัวพมิพใ์หญแ่ละไมไ่ดร้ะบุไวด้ำ้นลำ่งมคีวำมหมำยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นโปรแกรม 

 

รางวลั หมำยถงึรำงวัลหุน้จับคู่ 

ประมวลกฎหมาย หมำยถงึประมวลกฎหมำยสรรพำกรของสหรัฐอเมรกิำปี 2529 ตำมทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ชว่งการยดืเวลาระยะส ัน้ หมำยถงึระยะเวลำตัง้แตวั่นทีร่ำงวัล (หรอืสว่นหนึง่ของรำงวัล) พน้จำก 

"ควำมเสีย่งครัง้ใหญใ่นกำรถกูปรับ" เป็นครัง้แรก เพือ่วัตถปุระสงคใ์นมำตรำที ่ 409A จนถงึวันที ่

31ธันวำคมของปีปฏทินิทีร่ำงวัลดังกลำ่วพน้จำกควำมเสีย่งครัง้ใหญใ่นกำรถกูปรับ 

มาตราที ่ 409A หมำยถงึมำตรำที ่ 409A 

ของประมวลกฎหมำยทีป่ระกำศใชใ้นขอ้บังคับกองทนุของสหรัฐอเมรกิำ 

และค ำแนะน ำอยำ่งเป็นทำงกำรอืน่ๆ ทีอ่อกไวด้ว้ยกัน 

สหรฐัอเมรกิา หมำยถงึประเทศสหรัฐอเมรกิำ 

ผูเ้สยีภาษใีนสหรฐัอเมรกิา 

หมำยถงึพนักงำนหรอืผูเ้ขำ้ร่วมทีไ่ดร้ับสทิธทิีจ่ะตอ้งเสยีภำษีเงนิไดข้องรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมรกิำ ณ 

เวลำทีร่ะยะเวลำกำรซือ้รำงวัลเริม่ขึน้ 

ทีค่ำดวำ่จะตอ้งเสยีภำษีเงนิไดข้องรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมรกิำหลังจำกระยะเวลำกำรซือ้รำงวัลเริม่ขึน้ 

หรอืกลำยมำเป็นผูเ้สยีภำษีเงนิไดข้องรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมรกิำหลังจำกระยะเวลำกำรซือ้รำงวัลไดเ้ริม่ขึน้ 

แตก่อ่นหนำ้วันทีจ่ะมกีำรมอบรำงวัลใดๆ 
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ขอ้บงัคบักองทนุของสหรฐัอเมรกิา หมำยถงึ ขอ้บังคับทีก่ ำหนดขึน้ภำยใตป้ระมวลกฎหมำย  

4 การมอบรางวลั 

 

แมก้ฎของโปรแกรมจะระบไุวเ้ชน่นัน้ 

แตจ่ะมกีำรมอบรำงวัลใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำภำยในชว่งกำรยดืเวลำระยะสัน้ทีเ่หมำะสม 

 

ในกรณีทีก่ำรมอบรำงวัล (หรอืสว่นหนึง่ของรำงวัล) 

ใหกั้บผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำยังไมเ่กดิขึน้ภำยในชว่งกำรยดืเวลำระยะสัน้เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทีอ่ธบิำยไวใ้น

กฎขอ้ที ่ 7.2 ของโปรแกรมทีม่ผีลบังคับใชต้่อรำงวัล 

อำจเลือ่นกำรมอบรำงวัลดังกล่ำวออกไปในระดับทีย่อมรับไดภ้ำยใตม้ำตรำที ่ 1.409A-1(b)(4)(2) 

ของขอ้บังคับกองทนุของสหรัฐอเมรกิำ 

ตรำบเท่ำทีก่ำรมอบรำงวัลเกดิขึน้ในวันแรกทีค่ำดวำ่กำรบังคับใชข้อ้จ ำกัดในกำรซือ้ขำยทีเ่กีย่วขอ้งจะสิน้สดุลงแ

ลว้ 

 

5 รายการเทยีบเทา่เงนิปันผล 

 

จะตอ้งช ำระรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิปันผลในรำงวัลทีจ่ะมอบใหกั้บผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำตำมกฎขอ้ที ่ 6.6 

ของโปรแกรมภำยในชว่งกำรยดืเวลำระยะสัน้ หรอืในเวลำต่อมำตำมทีไ่ดร้ับอนุญำตในวรรคที ่ 4 

ของก ำหนดกำรนี้ 

 

6 การแกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

แมว้ำ่ขอ้ก ำหนดในกฎขอ้ที ่ 15 (แกไ้ขเพิม่เตมิ) ของโปรแกรมจะระบุไว ้ แต่กำรแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ต่อโปรแกรม 

ก ำหนดกำรนี้ หรอืรำงวัล จะมผีลเฉพำะทีเ่กีย่วกับรำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำ 

เทำ่ทีจ่ะไมท่ ำใหร้ำงวัลนัน้ขัดต่อมำตรำที ่409A 

 

แมว้ำ่กฎขอ้ที ่ 15.4.2 ของโปรแกรมจะระบุไว ้

แตค่ณะกรรมกำรไมจ่ ำเป็นตอ้งไดร้ับกำรอนุมัตจิำกเสยีงสว่นใหญข่องผูเ้ขำ้ร่วมในกำรเปลีย่นแปลงรำงวัลทีม่อบใ

หกั้บผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำ หำกจ ำเป็นหรอืเหมำะสมเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หร้ำงวัลนัน้ขัดต่อมำตรำที ่409A 

 

7 การแลกเปลีย่นรางวลั 

 

เมือ่กำรแลกเปลีย่นรำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำตำมกฎขอ้ที ่12.5 (กำรแลกเปลีย่นรำงวัลหุน้จับคู)่ 

ของโปรแกรม คณะกรรมกำรจะพยำยำมจัดโครงสรำ้งขอ้ตกลงในกำรแลกเปลีย่นและรำงวัลใหม ่

เพือ่ใหก้ำรแลกเปลีย่นและรำงวัลใหมไ่มข่ัดตอ่มำตรำที ่409A  

 

8 การเสยีสทิธใินรางวลั 

 

นอกเหนือจำกเวลำและกจิกรรมทีก่ ำหนดไวใ้นโปรแกรม 

รำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำก็จะสญูไปเมือ่สิน้สดุชว่งกำรยดืเวลำระยะสัน้ 

หรอืในเวลำต่อมำตำมทีไ่ดร้ับอนุญำตในวรรคที ่4 ของก ำหนดกำรนี้ 

 

9 ความแปรปรวนของทุนเรอืนหุน้ การแยกกจิการ และการปนัสว่นพเิศษ 

 

ในกรณีทีม่กีำรปรับเปลีย่นรำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำตำมกฎขอ้ที ่ 14 (กำรปรับเปลีย่น) 
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ของโปรแกรม 

คณะกรรมกำรจะพยำยำมจัดโครงสรำ้งของขอ้ตกลงกำรปรับเปลีย่นรำงวัลเพือ่ไมใ่หก้ำรปรับเปลีย่นนี้ขัดต่อมำตร

ำที ่409A 

 

10 มาตราที ่409A 

 

รำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิปันผลพเิศษใดๆ 

มวัีตถปุระสงคใ์หไ้ดร้ับกำรยกเวน้จำกขอ้ก ำหนดของมำตรำที ่ 409A 

ภำยใตข้อ้ยกเวน้กำรยดืเวลำระยะสัน้ทีอ่ธบิำยไวใ้นมำตรำที ่ 1.409A-1(b)(4) 

ของขอ้บังคับกองทนุของสหรัฐอเมรกิำ 

และโปรแกรมและก ำหนดกำรนี้ควรไดร้ับกำรตคีวำมและกำรบรหิำรจัดกำรทีส่อดคลอ้งกับเจตนำดังกลำ่วในสว่น

ทีเ่กีย่วกับรำงวัลทีม่อบใหแ้กผู่เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำ รวมทัง้รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิปันผล หำกมขีอ้ก ำหนด 

ขอ้ตกลง 

หรอืเงือ่นไขในรำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำทีจ่ะสรำ้งควำมสบัสนหรอืขัดแยง้กับเจตนำดังกล่ำว 

ขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลง 

หรอืเงือ่นไขดังกล่ำวจะถกูตคีวำมและไดร้ับกำรพจิำรณำแกไ้ขเพือ่หลกีเลีย่งควำมขัดแยง้ดังกลำ่วใหม้ำกทีส่ดุเท่

ำทีจ่ะเป็นไปได ้ ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้ใดๆ 

ระหวำ่งขอ้ก ำหนดในโปรแกรมและขอ้ก ำหนดในก ำหนดกำรนี้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งรำงวัลทีม่อบใหแ้กผู่เ้สยีภำษีใน

สหรัฐอเมรกิำ ใหย้ดึตำมขอ้ก ำหนดในก ำหนดกำรนี้ 

 

หำกไม่วำ่เมือ่ใดทีบ่รษัิทระบวุ่ำ ขอ้ตกลงเกีย่วกับรำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำอำจละเมดิมำตรำที ่

409A บรษัิทจะมอี ำนำจ 

แตไ่มจ่ ำเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิรำงวัลดังกล่ำวเพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หผู้เ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำถกูเรยีกเก็บภำษี 

ดอกเบีย้ หรอืคำ่ปรับเพิม่เตมิภำยใตม้ำตรำที ่ 409A แมจ้ะมขีอ้ก ำหนดอืน่ใดเกีย่วกับรำงวัล แต่บรษัิทในกลุม่ 

Wood จะไมร่ับประกันหรอืรับรองกับบุคคลใดๆ 

วำ่รำงวัลทีม่อบใหผู้เ้สยีภำษีของสหรัฐจะไดร้ับกำรยกเวน้จำกมำตรำ 409A 

 

11 บรษิทัในกลุม่ Wood จะไมร่บัผดิใดๆ ทางกฎหมาย 

 

ผูเ้สยีภำษีในสหรัฐแต่ละรำยจะเป็นผูร้ับผดิชอบและมสีว่นรับผดิโดยล ำพังในกำรเสยีภำษี คำ่ปรับ 

และดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรมและ/หรอืก ำหนดกำรนี้ หรอืรำงวัลใดๆ 

ทีอ่ำจเรยีกเก็บกับผูเ้สยีภำษีในสหรัฐใหค้รบถว้น รวมทัง้ภำษี คำ่ปรับ หรอืดอกเบีย้ใดๆ ภำยใตม้ำตรำที ่ 409A 

บรษัิทในกลุม่ Wood ไมม่ภีำระผูกพันใดๆ ในกำรจ่ำยค่ำชดเชยหรอืปกป้องผูเ้สยีภำษีในสหรัฐจำกภำษี คำ่ปรับ 

หรอืดอกเบีย้สว่นใดสว่นหนึง่หรอืทัง้หมด 

 


