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คูม่อืนีจ้ดัท ำขึน้เพือ่ชว่ยใหค้ณุเขำ้ใจกำรด ำเนนิกำรของโปรแกรมแล
ะประเด็นส ำคญัเกีย่วกบัผลตอบแทนในโปรแกรมทีค่วรทรำบ 

รำยละเอยีดท ัง้หมดมอียูใ่นกฎระเบยีบของโปรแกรมและขอ้ตกลงแล
ะเงือ่นไขของโปรแกรม คณุสำมำรถดไูดท้ี ่
www.woodplc.com/employeeshareplan  

หำกมขีอ้ขดัแยง้ใดๆ ระหวำ่งคูม่อืนีแ้ละกฎระเบยีบหรอืกฎหมำยใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหย้ดึตำมกฎระเบยีบหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. โปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรบัพนกังำนคอื
อะไร? 

1.1. หุน้คอือะไร? 

หุน้คอืหน่วยของควำมเป็นเจำ้ของในบรษัิท หำกคณุมหีุน้ในบรษัิท 
คณุจะเป็นเจำ้ของสว่นหนึง่ของมันและเป็นผูถ้อืหุน้ 

1.2. โปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำน Wood คอือะไร? 

โปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำน ("โปรแกรม") 
เป็นโอกำสทีค่ณุจะไดซ้ือ้หุน้ของบรษัิท John Wood Group จ ำกัด มหำชน 
("Wood" หรอื "บรษัิท") ผ่ำนบัญชเีงนิเดอืนหำกคณุผ่ำนเกณฑบ์ำงประกำร 
และไดร้ับหุน้ฟร ี1 หุน้ ("กำรจับคู"่) จำกบรษัิทเป็นกำรตอบแทนส ำหรับทกุๆ 2 
หุน้ทีค่ณุซือ้ 

1.3. โปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำนมผีลประโยชนอ์ะไรบำ้ง
?  

แผนลงทนุดงักล่าวจะชว่ยใหพ้นักงานทีเ่ขา้หลกัเกณฑม์โีอกาสซือ้หุน้ใน วูด๊ 

(Wood) โดยหกัจากเงนิเดอืน 

พนักงานจะไดร้บัหุน้สมทบเพิม่เตมิจากบรษิทัขึน้อยู่กบัการจา้งงานทีม่อียู่กบั วูด๊ 

(Wood) และการถอืหุน้ทีส่ ั่งซ ือ้ 

1.4. โปรแกรมนีเ้ป็นอยำ่งไร?  

พนักงำนตัดสนิใจวำ่ตอ้งกำรลงทนุในโปรแกรมเทำ่ใดในชว่งกำรลงทะเบยีน 
สำมำรถลงทนุไดตั้ง้แต ่1-10% ของคำ่จำ้งพืน้ฐำนตอ่ปี 
จะมกีำรหักเงนิเป็นประจ ำจำกบัญชเีงนิเดอืน/กำรจ่ำยคำ่จำ้งทกุงวด 
เงนิทีห่ักจำกยอดหลังหักภำษีจะถกูใชซ้ือ้หุน้ของ Wood 

ในนำมของพนักงำน ("หุน้ทีซ่ือ้") 
หุน้ทีซ่ือ้จะถกูเก็บไวใ้นบัญชอีอนไลน์สว่นบคุคลทีป่ลอดภัย โดยเก็บไวท้ี ่
Computershare ผูด้แูลโปรแกรมของเรำ 
คณุสำมำรถขำยหุน้ออนไลน์ไดต้ลอดเวลำภำยใตน้โยบำยกำรจัดกำรหุน้ขอ
งบรษัิท ซึง่สำมำรถดไูดท้ี ่www.woodplc.com/employeeshareplan 
พนักงำนตอ้งถอืหุน้ทีซ่ือ้ไวใ้นชว่งระยะเวลำทีก่ ำหนด 
("ระยะเวลำกำรถอืครอง") เมือ่สิน้สดุระยะเวลำ Wood 
จะตอบแทนพนักงำนโดยกำรมอบหุน้ 1 หุน้ ส ำหรับทกุๆ 2 

หุน้ทีพ่วกเขำถอืครองอยู ่ณ เวลำนัน้ ("หุน้จับคู"่) 

1.5. ฉนัจะไดอ้ะไรบำ้ง?  

ขอ้แรกและขอ้ส ำคัญทีส่ดุ 
โปรแกรมนี้ท ำใหก้ำรลงทนุในหุน้และกำรไดร้ับกำรจับคูจ่ำกบรษัิทเป็นเรือ่ง
ง่ำย 
เรำเชือ่วำ่พนักงำนสว่นใหญ่จะพงึพอใจกับงำนมำกขึน้เมือ่พวกเขำรูส้กึวำ่ได ้
มสีว่นร่วมในควำมส ำเร็จโดยรวมของบรษัิท 
กำรเป็นเจำ้ของผลประโยชน์ในอนำคตจะเพิม่ควำมรูส้กึของควำมเป็นเจำ้ข
องและกำรไดเ้ขำ้มำมสีว่นร่วม 

1.6. Wood จะไดอ้ะไรบำ้ง?  

เรำตอ้งกำรใหพ้นักงำนของเรำมโีอกำสลงทนุกับ Wood 
ซึง่เป็นกำรสง่เสรมิควำมเป็นเจำ้ของหุน้ในวงกวำ้งขึน้ 
เพือ่แสดงควำมขอบคณุส ำหรับกำรลงทนุ Wood 
จะท ำกำรจับคูใ่หก้ับหุน้ทีค่ณุซือ้ตำมระยะเวลำกำรถอืครอง 
กำรจับคูค่อืหุน้ฟร ี1 หุน้ จำกบรษัิทเพือ่ตอบแทนส ำหรับทกุๆ 2 

หุน้ทีค่ณุซือ้ไป  

โปรแกรมนีส้นับสนนุจุดมุง่หมำยของเรำทีจ่ะเป็นนำยจำ้งทีเ่ป็นทีต่อ้งกำรแล
ะชว่ยเสรมิผลประโยชน์ทีเ่รำมอบให ้
ท ำใหเ้รำมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขันสงูขึน้ 

1.7. โปรแกรมนีป้รำศจำกควำมเสีย่งหรอืไม?่ 

ไม ่มลูคำ่ของหุน้ทีค่ณุซือ้ผ่ำนโปรแกรมสำมำรถเพิม่ขึน้และลดลงได ้
และอัตรำแลกเปลีย่นกอ็ำจผันผวนดว้ย 
คณุควรพจิำรณำเรือ่งนี้กอ่นจะเขำ้ร่วมโปรแกรม 
หุน้ทัง้หมดจะถกูซือ้ขำยดว้ยสกลุเงนิปอนดส์เตอรล์งิ (GBP) 
ในตลำดหลักทรัพยล์อนดอน 
ดังนัน้คณุอำจไดร้ับผลกระทบเชงิลบหำกอัตรำแลกเปลีย่นระหวำ่งสกลุเงนิ
ทอ้งถิน่ของคณุและเงนิปอนดนั์น้ไมด่ ี

และอำจสง่ผลเสยีตอ่กำรลงทนุของคณุ 

1.8. ฉนัจ ำเป็นตอ้งลงทนุในหุน้ของ Wood ไหม? 

กำรตัดสนิใจของคณุทีจ่ะเขำ้ร่วมโปรแกรมถอืเป็นเรือ่งสว่นบคุคลและควำม
สมัครใจ และจะไมม่ผีลตอ่กำรจำ้งงำนของคณุ  

 

1.9. จะไดผ้ลประโยชนท์ำงภำษจีำกกำรเขำ้รว่มโปรแกรมหรอืไม?่ 

ไม ่กำรหักลดทัง้หมดจะหกัจำกคำ่จำ้งหลังหักภำษี 
และไมเ่กดิผลประโยชน์ทำงภำษีใดๆ นอกจำกนี้ 
ก ำไรจำกโปรแกรมจะถกูเก็บภำษีตำมควำมเหมำะสม ซึง่รวมถงึหุน้จับคูใ่ดๆ 
ทีอ่ำจเขำ้ขำ่ยกำรเสยีภำษีเงนิไดแ้ละ/หรอืคำ่ประกันสังคม 
รำยละเอยีดเฉพำะเจำะจงเกีย่วกับกำรเสยีภำษีขึน้อยูก่ับเขตอ ำนำจศำลทีคุ่
ณอยูแ่ละสถำนกำรณ์สว่นบคุคลของคณุ หำกคณุตอ้งกำรค ำแนะน ำใดๆ 
เกีย่วกับสถำนะทำงภำษีของคณุ 

ควรตดิตอ่ทีป่รกึษำอสิระดำ้นภำษีหรอืกำรเงนิ  

1.10. Wood ท ำเพือ่หำเงนิใชห่รอืไม?่ 

ไมใ่ช ่กฎหมำยหลักทรัพยใ์นเขตอ ำนำจศำลบำงแหง่ เชน่ สหรัฐอเมรกิำ 
ไมอ่นุญำตให ้Wood 
ขำยหุน้เพือ่เพิม่ทนุและขณะเดยีวกันกไ็ดร้ับกำรยกเวน้จำกขอ้ก ำหนดบำงป
ระกำรในกฎหมำยหลักทรัพยส์ ำหรับกำรด ำเนนิกำรเชน่น้ี ในสหรัฐอเมรกิำ 

Wood เสนอโปรแกรมนี้ในรูปของ "แผนสวัสดกิำรชดเชย" ส ำหรับพนักงำน  

โปรแกรมนี้ยงัไมไ่ดร้ับอนญุำตหรอืผ่ำนกำรอนุมัตใินหน่วยงำนหลักทรัพยใ์ด

ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

และอำจมกีำรเสนอโปรแกรมโดยองิจำกกำรยกเวน้กำรลงทะเบยีนในเขตอ ำ

นำจศำลของคณุ 

หน่วยงำนทีก่ ำกับดแูลในเขตอ ำนำจศำลของคณุจะไมร่ับผดิชอบตอ่ควำมถู

กตอ้งและควำมสมบรูณ์ของค ำแถลงและขอ้มลูในเอกสำรโปรแกรม 

และจะไมร่ับผดิตอ่ควำมสญูเสยีใดๆ 

ทีเ่กดิขึน้จำกควำมไวว้ำงใจในเน้ือหำบำงสว่นหรอืทัง้หมดในเอกสำรโปรแก

รม  
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1.11. ฉนัสำมำรถขอค ำแนะน ำในกำรเขำ้รว่มโปรแกรมจำกบรษิทัได้

หรอืไม?่ 

ไมไ่ด ้หำกคณุตอ้งกำรค ำแนะน ำ คณุจะตอ้งตดิตอ่ทีป่รกึษำอสิระ 

คำ่ใชจ่้ำยใดๆ 

เกีย่วกับกำรเขำ้รับค ำแนะน ำนี้จะเป็นควำมรับผดิชอบของคณุเอง Wood 

ไมส่ำมำรถแนะน ำคณุไดว้ำ่ควรเขำ้ร่วมหรอืไม ่

1.12. เพรำะเหตใุด Wood 

จงึไมใ่ชป้ระโยชนจ์ำกโปรแกรมหุน้ทีส่ง่ผลดทีำงภำษ ี

ซึง่อำจใชไ้ดใ้นประเทศตำ่งๆ  

เรำตอ้งกำรน ำเสนอโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำนทีเ่รยีบง่ำยและส

ม ่ำเสมอ 

ระบบภำษีทีแ่ตกตำ่งกนัสง่ผลใหเ้กดิควำมซบัซอ้นและกำรดแูลทีม่ำกขึน้ 

อยำ่งไรก็ตำม เรำมคีวำมมุง่มั่นทีจ่ะทบทวนเรือ่งนี้ตำมค ำตชิมจำกพนักงำน 

หลังจำกด ำเนนิโปรแกรมไปอกีไมก่ีปี่ Wood ไมไ่ดร้ับประโยชน์ใดๆ 

ในดำ้นภำษีนำยจำ้ง 

1.13. โปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำนเชือ่มโยงกบัโปรแกรมก

ำรเกษยีณอำยุใดๆ เชน่ โปรแกรม 401(k) หรอื GPP หรอืไม?่ 

ไมม่กีำรเชือ่มโยงกับโปรแกรมกำรเกษียณอำยใุดๆ ของ Wood 

โปรแกรมนี้คอืขอ้เสนอแยกตำ่งหำกทีพ่นักงำนสำมำรถเลอืกไดว้ำ่จะเขำ้ร่วม

หรอืไม ่

1.14. โปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำนเกีย่วขอ้งกบั ISA 

ส ำหรบัหุน้ในสหรำชอำณำจกัรหรอืไม?่ 

ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งระหวำ่งโปรแกรมและผลติภัณฑ ์ISA ใดๆ 

หำกคณุตอ้งกำรซือ้หุน้ของ Wood ผ่ำน ISA ของคณุ 

จะตอ้งจัดกำรแยกตำ่งหำกและไมเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรม 

1.15. ผลทีม่ตีอ่กำรลงทุนในตำ่งประเทศ (ถำ้ม)ี คอือะไรบำ้ง? 

บัญชหีุน้จะถกูเปิดขึน้ตำมพืน้ทีข่องคณุ 

และถกูเก็บไวใ้นพืน้ทีแ่หง่ใดแหง่หนึง่จำกสำมแหง่ 

กรุณำตรวจสอบตำรำงดำ้นลำ่งเพือ่ทรำบวำ่หุน้ของคณุจะถกูเก็บไวท้ีใ่ด 

หำกคณุตอ้งกำรค ำแนะน ำเกีย่วกับกำรลงทนุในตำ่งประเทศ 

คณุควรตดิตอ่ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระโดยทีค่ณุรับผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยเอง 

ประเทศทีเ่ขำ้

รว่ม 
หุน้ทีถ่อืโดย ประเทศทีม่กีำรถอืค

รองหุน้ 

พนักงำนในสห

รัฐอเมรกิำ 

สหรัฐอเมรกิำ โดยบรษัิททรสัต ์
Computershare 
ภมูภิำคอเมรกิำเหนือ 

(CTCNA) 

สหรัฐอเมรกิำ 

พนักงำนในออ
สเตรเลยี 

ออสเตรเลยี 
โดยหำ้งหุน้สว่นจ ำกัด 
Computershare Plan 
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สหรำชอำณำจักร 

 

1.16. คำ่บรหิำรจดักำรคอือะไร? 

Wood จะรับผดิชอบคำ่บรหิำรจัดกำรและคำ่ใชจ่้ำยในกำรซือ้หุน้รำยเดอืน 

เชน่ คำ่นำยหนำ้ อยำ่งไรก็ตำม 

จะมคีำ่ใชจ่้ำยทีพ่นักงำนตอ้งรับผดิชอบเมือ่ตัดสนิใจขำยหุน้ 

ดรูำยกำรคำ่ธรรมเนยีมปัจจุบันไดด้ำ้นลำ่งนี้ 

กจิกรรม คำ่ธรรมเนยีม 

คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหุน้ 0.2% และมขีัน้ต ่ำคอื 11.25 ปอนด ์

คำ่ธรรมเนียมกำรโอน 9 ปอนดต์อ่รำยกำร 

 

1.17. ใครบำ้งทีเ่ขำ้รว่มได?้ 

พนักงำนทกุคน รวมถงึพนักงำนในสญัญำแบบก ำหนดเวลำ 

มสีทิธิเ์ขำ้ร่วมโปรแกรมหำกพวกเขำมสีถำนะเป็นพนักงำน ณ วันที ่1 

พฤศจกิำยนของปีกอ่นหนำ้ บัญชเีงนิเดอืน ประเทศทีอ่ำศัย 

และประเทศทีท่ ำงำน (และรัฐ ในกรณขีองสหรัฐอเมรกิำ) 

จะตอ้งอยูใ่นขอบขำ่ยของโปรแกรม ณ 

เวลำทีเ่ริม่ตน้ปีตำมกำรลงทะเบยีนในโปรแกรม 

ถำ้บัญชเีงนิเดอืนและ/หรอืประเทศของคณุเขำ้ร่วมโปรแกรมตอนกลำงปี 

วันตัดสทิธิจ์ะถกูก ำหนดส ำหรับกรณีนัน้ๆ โดยเฉพำะ 

เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั พนักงำนรับจำ้งไมม่สีทิธิใ์นกำรเขำ้ร่วม 

สำมำรถดรูำยชือ่บัญชเีงนิเดอืน ประเทศ และรัฐทีม่สีทิธิเ์ขำ้ร่วมไดท้ี ่
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1.18. ประเทศและรฐัใดบำ้งที ่"อยูใ่นขอบขำ่ย"? 

เรำน ำเสนอโปรแกรมนี้ในออสเตรเลยี, อำเซอรไ์บจำน, บรำซลิ, แคนำดำ, 

ชลิ,ี ฝรั่งเศส, อนิเดยี, อติำล,ี มำเลเซยี, นอรเ์วย,์ สำธำรณรัฐไอรแ์ลนด,์ 

สงิคโปร,์ สเปน, ไทย, สหรัฐอำหรับเอมเิรตส,์ สหรำชอำณำจักร, 

และสหรัฐอเมรกิำ (ยกเวน้แคลฟิอรเ์นียและโอเรกอน) 

เรำจะน ำเสนอโปรแกรมนี้ในพืน้ทีแ่ละ/หรอืเขตอ ำนำจศำลอืน่ๆ 

โดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้กำรเริม่โปรแกรมในประเทศใดๆ 

ลว้นขึน้อยูก่ับกำรตรวจสอบและวเิครำะหส์ถำนะทำงกฎหมำยและภำษี 

1.19. มกี ำหนดอำยุงำนข ัน้ต ำ่ในกำรเขำ้รว่มโปรแกรมหรอืไม?่ 

ม ีคณุจะตอ้งเขำ้ท ำงำนในวันที ่1 พฤศจกิำยน ของปีกอ่นหนำ้นี้ 

ส ำหรับโปรแกรมของปี 2563 ก็คอืวันที ่1 พฤศจกิำยน 2562  

หำกคณุเขำ้ร่วมโปรแกรมในระหวำ่งกำรเริม่ด ำเนนิโปรแกรมตำมชว่งทีก่ ำห

นดครัง้ใดครัง้หนึง่ 

วันทีน้ี่อำจแตกตำ่งกันไปและจะมกีำรยนืยันในระหวำ่งกำรลงทะเบยีนบัญชเี

งนิเดอืนและ/หรอืประเทศทีค่ณุอยู ่

1.20. โปรแกรมของแตล่ะปีเร ิม่ข ึน้เมือ่ใด?  

โปรแกรมเร ิม่ขึน้ในวนัที ่1 มนีาคม ของแตล่ะปี 

การหกัเงนิเดอืนจะเร ิม่ต ัง้แต่วนันั้นเลย 

ถำ้ประเทศและ/หรอืบัญชเีงนิเดอืนของคณุเขำ้ร่วมโปรแกรมในชว่งกลำงปี 

คณุจะไดซ้ือ้หุน้ตำมตำรำงเดยีวกันกับผูท้ีถ่กูหักบัญชใีนเดอืนมนีำคม 

และจะไดร้ับกำรจับคูต่ำมตำรำงเดยีวกนั 

น่ันหมำยควำมวำ่คณุจะซือ้ไดน้อ้ยลงในระยะเวลำกำรซือ้ 

แตจ่ะไดป้ระโยชน์จำกกำรทีไ่ดจั้บคูใ่นวันเดยีวกันกับผูท้ีเ่ร ิม่ตน้สะสมตัง้แตเ่

ริม่โปรแกรม  

1.21. สมำชกิในครอบครวัของฉนัสำมำรถเขำ้รว่มหรอืรว่มลงทนุในโ

ปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำนไดห้รอืไม?่ 

ไมไ่ด ้คณุจ ำเป็นตอ้งเป็นพนักงำนของ Wood 

จงึจะลงทะเบยีนเขำ้ร่วมโปรแกรมได ้

1.22. ฉนัท ำงำนนอกเวลำ 

ฉนัจะสำมำรถเขำ้รว่มโปรแกรมไดห้รอืไม?่ 
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ค ำแนะน ำจำก Wood โปรแกรมลงทุนในหุ้นส ำหรับพนกังำน - ค ำถำมของคุณ 
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ได ้ไมว่ำ่สถำนะของคณุคอืพนักงำนเต็มเวลำหรอืไมเ่ต็มเวลำของ Wood 

ก็จะไมม่ผีลกระทบตอ่สทิธิใ์นกำรเขำ้รว่มโปรแกรมของคณุ 

1.23. ฉนัเป็นพนกังำนรบัจำ้ง 

ฉนัสำมำรถลงทะเบยีนเขำ้รว่มโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรบัพน ั

กงำนไดห้รอืไม?่ 

ไมไ่ด ้โปรแกรมมไีวส้ ำหรับพนักงำนของ Wood เทำ่นัน้  

1.24. ฉนัเป็นพนกังำนทีร่บัเงนิคำ่จำ้งในประเทศทีเ่ขำ้รว่มโปรแกรม 

แตไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำงำนในประเทศทีไ่มไ่ดเ้ขำ้รว่ม 

ฉนัสำมำรถเขำ้รว่มโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรบัพนกังำนไดห้

รอืไม?่ 

ขออภยั ในขณะนีย้ังไมส่ำมำรถท ำได ้บัญชเีงนิเดอืนและประเทศ (และรัฐ 

ในกรณีของสหรัฐอเมรกิำ) ทีค่ณุสงักัดอยูจ่ะตอ้งเขำ้ร่วมโปรแกรมกอ่น 

คณุจงึจะสำมำรถลงทะเบยีนเขำ้ร่วมโปรแกรมได ้ 

1.25. ฉนัเขำ้รว่มโปรแกรมออมหุน้ Amec Foster Wheeler 

เดมิอยูแ่ลว้ 

โปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำนแตกตำ่งกบัโปรแกรมนีอ้

ยำ่งไร? 

โปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักงำนเป็นโปรแกรมกำรซือ้หุน้ 

หมำยควำมวำ่เงนิจำกคำ่จำ้งทีค่ณุร่วมลงทนุทัง้หมดจะถกูน ำมำใชซ้ือ้หุน้ขอ

งบรษัิท 

ตำ่งจำกโปรแกรมออมหุน้ทีจ่ะเก็บเงนิของคณุไวใ้นบัญชธีนำคำรเป็นระยะเว

ลำหนึง่และเชือ่มกับตัวเลอืกในกำรซือ้หุน้ของบรษัิทได ้

2. กำรเขำ้รว่มโปรแกรม 

2.1. ฉนัจะเขำ้รว่มไดอ้ยำ่งไร? 

คณุจะไดร้ับค ำเชญิใหล้งทะเบยีนเขำ้รว่มโปรแกรมจำกผูด้แูลโปรแกรมของ

เรำ คอืบรษัิท Computershare Investor Services จ ำกัด มหำชน 

("Computershare") 

ในค ำเชญิจะมรีำยละเอยีดเกีย่วกับวธิกีำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วมโปรแกรมผ่ำนร

ะบบออนไลน์ของ Computershare 

2.2. จะสง่ค ำเชญิใหล้งทะเบยีนมำอยำ่งไร? 

ค ำเชญิจะถกูสง่ไปทำงอเีมลในกรณีเรำมทีีอ่ยูอ่เีมลของคณุทีล่งทะเบยีนไว ้

หำกเรำไมม่ทีีอ่ยูอ่เีมลของคณุ 

คณุจะไดร้ับชดุลงทะเบยีนทำงไปรษณยีแ์ทน 

2.3. มโีอกำสเขำ้รว่มไดก้ีค่ร ัง้ตอ่ปี? 

ทกุๆ ปีจะมโีอกำสหนึง่ครัง้ เรยีกวำ่ชว่งเวลำกำรลงทะเบยีนประจ ำปี 

ระยะเวลำกำรลงทะเบยีนแตล่ะครัง้จะเปิดเป็นเวลำหำ้หรอืหกสัปดำห ์

เริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกรำคมไปจนถงึกลำงเดอืนกมุภำพันธ ์

ดว้ยต ำแหน่งในบรษัิท พนักงำนบำงคนอำจมขีอ้จ ำกัดในกำรจัดกำรหุน้ 

และจะไมส่ำมำรถลงทะเบยีนในชว่งปิดบัญชไีด ้

พนักงำนกลุม่น้ีจะมชีว่งเวลำกำรลงทะเบยีนทีต่ำ่งออกไป 

หำกขอ้จ ำกัดเหลำ่น้ีมผีลบังคับใชก้ับคณุ 

คณุจะไดร้ับแจง้เกีย่วกับชว่งเวลำกำรลงทะเบยีนทีป่รับแลว้ส ำหรับคณุ 

เมือ่คณุเขำ้ร่วมโปรแกรมกลำงคันในระหวำ่งปีเนื่องจำกกำรเริม่ด ำเนนิโปรแ

กรมตำมชว่งทีก่ ำหนด คณุจะมโีอกำสเขำ้ร่วมโปรแกรมปัจจุบัน 

แตค่ณุยังจะไดร้ับเชญิใหล้งทะเบยีนในโปรแกรมถัดไป 

ซึง่อำจเริม่ขึน้ภำยในเวลำเพยีง 6 เดอืนหลังจำกคณุลงทะเบยีนเป็นครัง้แรก 

2.4. จะเกดิอะไรขึน้หำกฉนัเขำ้ท ำงำนที ่Wood 

หลงัจำกหมดชว่งเวลำกำรลงทะเบยีนแลว้? 

คณุจะไดร้ับค ำเชญิใหล้งทะเบยีนในเดอืนมกรำคม 

2.5. สำมำรถตอ่อำยกุำรลงทะเบยีนไปยงัปีถดัไปไดห้รอืไม?่  

ไมไ่ด ้หำกคณุตอ้งกำรเขำ้ร่วมโปรแกรมตอ่ คณุจะตอ้งลงทะเบยีนใหมท่กุปี 

รวมถงึกรณีทีค่ณุเขำ้ร่วมโปรแกรมตอนกลำงปีเน่ืองจำกเป็นอกีชว่งทีก่ ำหน

ดใหเ้ริม่ด ำเนนิโปรแกรม 

 

2.6. ฉนัสำมำรถออกจำกโปรแกรมในระหวำ่งปีไดห้รอืไม?่ 

ได ้คุณสามารถออกจากโปรแกรมไดต้ลอดเวลา 

โดยตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วนั อย่างไรก็ตาม 

เมือ่คณุออกจากโปรแกรม 

คุณไม่สามารถกลบัมาเขา้รว่มใหม่จนกว่าจะถงึปีถดัไปของโปรแกรม 

2.7. ฉนัจะออกจำกโปรแกรมไดอ้ยำ่งไร? 

หำกคณุตัดสนิใจยกเลกิกำรเขำ้ร่วมโปรแกรม 

คณุสำมำรถด ำเนนิกำรผ่ำนชอ่งทำงออนไลน์ได ้

เขำ้สูร่ะบบไปยังบัญชขีองคณุและเลอืกโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักง

ำน และเลอืกแท็บ "Contributions" 

และคณุจะไดท้รำบรำยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีำรยกเลกิ 

3. ลงทะเบยีนใหม ่

3.1. ฉนัไดล้งทะเบยีนเขำ้รว่มโปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำน

ประจ ำปี 2562 

ฉนัจ ำเป็นตอ้งเขำ้รว่มโปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำนปร

ะจ ำปี 2563 ดว้ยหรอืไม?่ 

ไมเ่ลย กำรตัดสนิใจลงทะเบยีนทัง้หมดเป็นของคณุ 

หำกคณุเลอืกทีจ่ะไมล่งทะเบยีน 

คณุจะยังคงมสีทิธิใ์นกำรไดร้ับหุน้จับคูต่รำบเทำ่ทีค่ณุยังคงเป็นพนักงำนแล

ะยังถอืครองหุน้บำงสว่นหรอืทัง้หมดทีซ่ือ้ในปีโปรแกรม 2562 

3.2. ฉนัไดล้งทะเบยีนเขำ้รว่มโปรแกรมลงทุนในหุน้ส ำหรบัพนกังำน

ประจ ำปี 2562 

และตอ้งกำรเขำ้รว่มโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรบัพนกังำนประ

จ ำปี 2563 ฉนัจ ำเป็นตอ้งลงทะเบยีนใชห่รอืไม?่ 

ใช ่คณุจะตอ้งลงทะเบยีนใหมเ่พือ่เขำ้รว่มโปรแกรมในปี 2563 

เมือ่ชว่งเวลำกำรลงทะเบยีนเริม่ขึน้ จะไมม่กีำรตอ่อำยกุำรเขำ้ร่วมของคณุ 

และถำ้คณุไมไ่ดล้งทะเบยีน 

เงนิลงทนุงวดลำ่สดุของคณุก็จะอยูใ่นเดอืนกมุภำพันธ ์2563 

คณุจะไมส่ำมำรถเขำ้ร่วมใหมไ่ดจ้นกวำ่จะถงึโปรแกรมปี 2564 

3.3. ฉนัมบีญัชอีอนไลนส์ว่นบุคคลของ Computershare 

เพรำะไดล้งทะเบยีนเขำ้รว่มโปรแกรมในปี 2562 แลว้ 

ฉนัจะไดอ้กีบญัชหีนึง่ถำ้หำกฉนัลงทะเบยีนเขำ้รว่มโปรแกรมใ

นปี 2563 หรอืไม?่ 

ไม ่คณุจะใชบั้ญชเีดมิตอ่ไป 

คณุตอ้งลงทะเบยีนโดยใชร้ำยละเอยีดบัญชเีดยีวกันกับทีค่ณุใชเ้พือ่เขำ้ถงึบั

ญชขีองคณุในปัจจุบัน ในระหวำ่งกำรลงทะเบยีน 

คณุจะไดร้ับแจง้กำรลงทะเบยีนเทำ่นัน้ เนื่องจำกคณุไดตั้ง้คำ่ PIN 

เรยีบรอ้ยแลว้ อยำ่งไรก็ตำม หำกคณุลมื PIN 

คณุสำมำรถตัง้คำ่ใหมผ่่ำนชอ่งทำงออนไลน์ไดโ้ดยใชฟั้งกช์นั "Forgotten 

PIN"  

4. กำรรว่มลงทนุ 

4.1. ฉนัจะซือ้หุน้ไดอ้ยำ่งไร? 

ในชว่งระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 

คณุเลอืกวำ่จะลงทนุในโปรแกรมเป็นจ ำนวนเทำ่ใดจำกเงนิเดอืนของคณุ 

(เป็นเปอรเ์ซ็นตข์องคำ่จำ้งพืน้ฐำนของคณุ) 

และจะมกีำรหกัเงนิเป็นประจ ำจำกคำ่จำ้งหลังหักภำษีทกุๆ 

งวดของบัญชเีงนิเดอืน/กำรจ่ำยคำ่จำ้ง 

เงนิทีห่ักน้ีจะถกูน ำไปซือ้หุน้ทกุเดอืนในนำมของคณุ 

หุน้เหลำ่น้ีจะถกูเก็บไวใ้นบัญชสีว่นบคุคลทีป่ลอดภัย ดแูลโดย 

Computershare 

4.2. ฉนัสำมำรถเลอืกลงทนุในโปรแกรมไดม้ำกนอ้ยเพยีงใด? 

ถำ้คณุเลอืกเขำ้ร่วมโปรแกรม กำรลงทนุขัน้ต ่ำคอื 1% 

ของเงนิเดอืนพืน้ฐำนรวม กำรลงทนุขัน้สงูสดุคอื 10% 

ของเงนิเดอืนพืน้ฐำนรวม 
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4.3. คำ่จำ้งพืน้ฐำนรวมหมำยถงึอะไร? 

น่ีคอืคำ่จำ้งพืน้ฐำนรวมของคณุกอ่นกำรปรับแกส้ ำหรับภำษีหรอืผลประโยช

น์ เชน่ โปรแกรมเกษียณอำย ุโบนัสและเบีย้เลีย้งเสรมิ 

(ทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของคำ่จำ้งปกตขิองคณุ) จะไมถ่กูน ำมำพจิำรณำ 

หำกคณุมขีอ้สงสัยใดๆ โปรดปรกึษำกบัฝ่ำยสนับสนนุ P&O ในพืน้ทีข่องคณุ 

4.4. ฉนัไมไ่ดร้บัเงนิเป็นปอนดส์เตอรล์งิ (GBP) 

เงนิลงทนุของฉนัจะถกูแปลงเป็นเงนิปอนดเ์พือ่ซือ้หุน้ไดอ้ยำ่งไ

ร? 

โดยจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นทั่วไป ณ วนัทีก่ าหนดในแต่ละเดอืน 

ซึง่คณุสามารถดูรายละเอยีดเหล่านีไ้ดใ้นบญัชขีองคุณ 

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นดังกลำ่วจงึมผีลกระทบตอ่จ ำนวนหุน้ทีเ่งิ

นลงทนุของสำมำรถซือ้ไดใ้นแตล่ะเดอืน 

คณุจะไมไ่ดร้ับกำรชดเชยส ำหรับผลกระทบเชงิลบใดๆ 

จำกอัตรำแลกเปลีย่นทีม่ตีอ่เงนิลงทนุของคณุในชว่งเวลำระหวำ่งกำรหักเงิ

นและกำรซือ้  

4.5. หุน้ของ Wood ไดร้บักำรจดทะเบยีนไวท้ีใ่ดและในสกุลเงนิใด? 

หุน้ของ Wood ไดร้ับกำรจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยล์อนดอน 

(สหรำชอำณำจักร) ในชือ่ WG.L 

และมกีำรซือ้ขำยเป็นเงนิปอนดป์อนดส์เตอรล์งิ  

4.6. ฉนัจะทรำบรำคำหุน้ของ Wood ในปจัจุบนัไดจ้ำกทีไ่หน? 

สำมำรถดรูำคำหุน้ของ Wood 

ไดต้ลอดเวลำในเว็บไซตนั์กลงทนุสัมพันธข์องเรำที ่
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รำคำจะถกูแสดงเป็นเพนนใีนสกลุเงนิปอนดเ์สมอ หนึง่ปอนดส์เตอรล์งิม ี

100 เพนนี หำกปอนดไ์มใ่ชส่กลุเงนิทอ้งถิน่ของคณุ 

คณุจะตอ้งแปลงคำ่นีใ้หเ้ป็นสกลุเงนิทอ้งถิน่ของคณุ 

4.7. ฉนัสำมำรถเลอืกสกุลเงนิทีจ่ะใชร้ว่มลงทุนไดห้รอืไม?่ 

ไมไ่ด ้เงนิลงทนุของคณุอยูใ่นสกลุเงนิเดยีวกับเงนิเดอืนของคณุ  

4.8. ฉนัตอ้งรว่มลงทนุดว้ยจ ำนวนเงนิสูงสุดหรอืไม?่ 

ไมต่อ้ง คณุเลอืกจ ำนวนเงนิทีค่ณุตอ้งกำรร่วมลงทนุไดตั้ง้แต ่1-10% 

ของคำ่จำ้งพืน้ฐำนรวม 

4.9. ฉนัตอ้งรว่มลงทนุผำ่นบญัชเีงนิเดอืนของฉนัใชห่รอืไม?่ 

ใช ่หำกคณุตอ้งกำรเขำ้ร่วมโปรแกรม 

เงนิลงทนุทีห่กัผ่ำนบัญชเีงนิเดอืนเทำ่นัน้ทีจ่ะใชไ้ด ้

หำกคณุตอ้งกำรซือ้หุน้เพิม่เตมินอกเหนือจำกสว่นทีค่ณุร่วมลงทนุผ่ำนบัญชี

เงนิเดอืน คณุจะตอ้งจัดกำรนอกโปรแกรม 

และหุน้เหลำ่นี้จะไมไ่ดร้ับกำรจับคู ่

4.10. ฉนัสำมำรถซือ้หุน้ของ Wood 

ในตลำดเปิดนอกโปรแกรมไดห้รอืไม?่ 

ม ีมกีำรซือ้ขำยหุน้ของ Wood ในตลำดหลักทรัพยล์อนดอน อยำ่งไรก็ตำม 

กำรจับคูโ่ดยบรษัิทมไีวส้ ำหรับหุน้ทีซ่ือ้ภำยใตเ้งือ่นไขของโปรแกรมเทำ่นัน้ 

4.11. ฉนัสำมำรถเปลีย่นแปลงเงนิลงทุนในระหวำ่งปีโปรแกรมไดห้รื

อไม?่ 

คณุสำมำรถเปลีย่นแปลงเงนิลงทนุของคณุโดยใชล้งิกใ์นสว่น 

Contributions ของบัญช ีComputershare ของคณุ  

4.12. ฉนัสำมำรถหยุดกำรลงทนุในระหวำ่งปีโปรแกรมไดห้รอืไม?่ 

ได ้คณุสำมำรถเลอืกออกจำกโปรแกรมไดท้กุเมือ่ 

ตรำบเทำ่ทีม่กีำรแจง้ลว่งหนำ้ 14 วัน 

ระยะเวลำกำรแจง้ลว่งหนำ้มไีวเ้พือ่ใหม้ัน่ใจวำ่สำมำรถด ำเนินเรือ่งตำ่งๆ 

ทีจ่ ำเป็นเกีย่วกับบัญชเีงนิเดอืนได ้ 

เขำ้สูร่ะบบไปยังบัญชขีองคณุและเลอืกโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรับพนักง

ำน และเลอืกแท็บ "Contributions" 

และคณุจะไดท้รำบรำยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีำรยกเลกิ 

4.13. ฉนัสำมำรถรว่มลงทนุในระหวำ่งกำรลำงำนช ัว่ครำว (เชน่ 

กำรลำคลอด กำรลำป่วย 

กำรลำหยุดหลงักำรปฏบิตัหินำ้ทีม่ำเป็นเวลำนำน 

กำรลำระยะยำว) ไดห้รอืไม?่ 

กำรร่วมลงทนุจะด ำเนนิตอ่ไปตรำบเทำ่ทีค่ณุยังไดร้ับคำ่จำ้งในระหวำ่งกำรล

ำงำนชัว่ครำว หำกคณุไมไ่ดร้ับเงนิแลว้ กำรร่วมลงทนุจะหยดุลง 

อยำ่งไรก็ตำม จะไมม่กีำรหักเงนิจำกกำรช ำระคำ่จำ้งชดเชยตำมกฎหมำย 

เชน่ SMP SSP หรอื SPP 

4.14. ฉนัสำมำรถจำ่ยเงนิลงทนุสูงสุดของแตล่ะปีเป็นกอ้นเดยีวไดห้รื

อไม?่ 

เน่ืองจากระเบยีบส าหรบัแผนการลงทุนของเรายงัไม่สามารถเสนอเงนิสมทบสูงสุด 

ดงันัน้จงึยงัไม่สามารถท าไดภ้ายใตแ้ผนการลงทนุนี ้

4.15. กำรหกัคำ่จำ้งคร ัง้แรกจะเกดิขึน้เมือ่ใด? 

กำรหักคำ่จำ้งครัง้แรกจะเกดิขึน้ในเดอืนมนีำคมของทกุปี 

เมือ่คณุเขำ้ร่วมโปรแกรมกลำงคันในระหวำ่งปีเนื่องจำกกำรเริม่ด ำเนนิโปรแ

กรมตำมชว่งทีก่ ำหนด 

จะมกีำรยนืยนัวันทีจ่ะหกัเงนิครัง้แรกในชดุลงทะเบยีนของคณุ 

https://www.woodplc.com/investors/share-performance
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สปัดาหท์ี ่1 สปัดาหท์ี ่2 สปัดาหท์ี ่3 สปัดาหท์ี ่4

คา่จา้งพืน้ฐานรวม £500 £100 £600 £500

ภาษแีละการหกัลดอืน่ๆ £90 £18 £108 £90

คา่จา้งหลงัหกัภาษี £410 £82 £492 £410

เงนิลงทนุในโปรแกรมหุน้ 

(5% ของคา่จา้งรวม)
£25 £5 £30 £25

คา่จา้งสุทธขิ ัน้สุดทา้ย £385 £77 £462 £385

£85

£6.50

13.08

156.96

78.46

53.35

210.28

ตวัอยา่งพนกังานในสหราชอาณาจกัรทีร่บัเงนิเป็นรายสปัดาห:์

จอหน์ตดัสนิใจลงทุนในโปรแกรมเป็นจ ำนวน 5% เขำรับเงนิเป็นรำยสปัดำห ์และรำยไดข้องเขำแตกตำ่ง

กันไปในแตล่ะสปัดำห ์

*โปรดทรำบวำ่ในบำงเดอืนอำจมกีำรจำ่ยเงนิหำ้สปัดำห์

จ านวนหุน้ในครอบครองเมือ่ส ิน้สุดระยะเวลาการถอืครอง

เงนิลงทุนรวมในโปรแกรมตอ่เดอืน

รำคำหุน้ในวนัซือ้

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในเดอืน*

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในโปรแกรมตลอดทัง้ปี

(โดยสมมตใิหร้ำคำหุน้และรำยไดค้งเดมิ)

จ ำนวนหุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บ รวม 

(โดยสมมตวิำ่ถอืครองหุน้ทีซ่ ือ้มำทัง้หมดจนสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง)

จ ำนวนหุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บ สุทธ ิ

หำกจอหน์ถูกหกัภำษีและคำ่เบีย้ประกันแหง่ชำตริวมกัน 32% (ภำษีจรงิอำจตำ่ง

ออกไป) ก็จะมผีลตอ่หุน้จับคูด่ว้ย

งวดการช าระ

คา่จา้งที ่1

งวดการช าระ

คา่จา้งที ่2

$2,300 $2,300

$630 $630

$1,670 $1,670

$184 $184

$1,486 $1,486

$368

£283.08

£6.50

43.55

522.60

261.30

195.98

718.58

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในโปรแกรมตลอดทัง้ปี

(โดยสมมตใิหร้ำคำหุน้และรำยไดค้งเดมิ)

จ ำนวนหุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บ รวม (โดยสมมตวิำ่ถอืครองหุน้ทีซ่ ือ้มำทัง้หมดจนสิน้สดุ

ระยะเวลำกำรถอืครอง)

จ ำนวนหุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บ สุทธิ

หำกแบรดถูกหกัภำษีและคำ่ประกันสงัคมรวมกัน 25% (ภำษีจรงิอำจตำ่งออกไป) ก็จะ

มผีลตอ่หุน้จับคูด่ว้ย

จ านวนหุน้ในครอบครองเมือ่ส ิน้สุดระยะเวลาการถอืครอง

เงนิลงทนุในโปรแกรมหุน้ (8% ของคา่จา้งรวม)

เงนิลงทุนรวมในโปรแกรมตอ่เดอืน

เงนิลงทุนในโปรแกรมหลงัจำกค ำนวณดว้ยอัตรำแลกเปลีย่น

สมมตใิห ้1 ปอนด ์= 1.30 ดอลลำร์

รำคำหุน้ในวนัซือ้

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในเดอืน*

คา่จา้งสุทธขิ ัน้สุดทา้ย

ตวัอยา่งพนกังานในสหรฐัอเมรกิา (รฐัเท็กซสั) ทีร่บัเงนิทกุสองสปัดาห:์

แบรดตดัสนิใจลงทุนในโปรแกรม 8%

เขำไดรั้บเงนิทุกสองสปัดำหแ์ละไดรั้บเงนิเท่ำกันในแตล่ะงวด

เนือ่งจำกเงนิลงทุนของเขำถูกหกัเป็นดอลลำรส์หรัฐ เงนิลงทุนของเขำจะถูกแปลงเป็นปอนดส์เตอรล์งิ 

(GBP) กอ่นกำรซือ้

* โปรดทรำบวำ่ในบำงเดอืนอำจมกีำรจำ่ยเงนิหำ้สปัดำห์

คา่จา้งพืน้ฐานรวม

ภาษแีละการหกัลดอืน่ๆ

คา่จา้งหลงัหกัภาษี

.16 ตวัอยำ่งทีใ่ชไ้ดจ้รงิ ไดแ้ก ่สำมำรถดตูวัอยำ่งไดด้ำ้นลำ่งนี ้ 

อตัรำภำษที ัง้หมด รำคำหุน้ และอตัรำแลกเปลีย่นทีร่ะบุไวน้ ัน้มจุีดประสงคเ์พือ่กำรแสดงใหเ้ห็นภำพเทำ่น ัน้ และจะแตกตำ่งกนัไปตำมสถำนกำรณ์ของแตล่ะบคุคลและของตลำด 
ท ัง้บรษิทัและผูว้ำ่จำ้งในพืน้ทีข่องคณุจะไมร่บัรองกำรจดักำรภำษใีดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคำ่ตอบแทน คณุตอ้งรบัผดิชอบในกำรช ำระภำษสีว่นบุคคลท ัง้หมด 
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งวดการช าระคา่จา้งที ่1

งวดการช าระ

คา่จา้งที ่1

งวดการช าระ

คา่จา้งที ่1

งวดการช าระ

คา่จา้งที ่2

5,200 ดอลลำรอ์อสเตรเลยี €2,500 $2,300 $2,300

1,650 ดอลลำรอ์อสเตรเลยี €713 $613 $613

3,550 ดอลลำรอ์อสเตรเลยี €1,787 $1,687 $1,687

520 ดอลลำรอ์อสเตรเลยี €125 $138 $138

3030 ดอลลารอ์อสเตรเลยี €1,662 $1,549 $1,549

520 ดอลลำรอ์อสเตรเลยี €125 $276

£281.08 £107.76 £153.33

£6.50 £6.50 £6.50

43.24 16.58 23.59

518.9 198.94 283.07

259.45 99.47 141.54

259.45 71.62 104.73

778.35 270.56 387.80

ตวัอยา่งพนกังานในออสเตรเลยีทีร่บัเงนิเป็นรายเดอืน:

เจนนเิฟอรต์ดัสนิใจลงทุนในโปรแกรม 10%

เธอรับเงนิเป็นรำยเดอืนและไดรั้บเงนิเท่ำกันในแตล่ะเดอืน

เนือ่งจำกเงนิลงทุนของเธอถูกหกัเป็นดอลลำรอ์อสเตรเลยี เงนิลงทุนของเธอจะถูก

แปลงเป็นปอนดส์เตอรล์งิ (GBP) กอ่นกำรซือ้

ตวัอยา่งพนกังานในไอรแ์ลนดท์ีร่บัเงนิเป็นรายเดอืน:

ลนิดำตดัสนิใจลงทุนในโปรแกรม 5%

เธอรับเงนิเป็นรำยเดอืนและไดรั้บเงนิเท่ำกันในแตล่ะเดอืน

เนือ่งจำกเงนิลงทุนของเธอถูกหกัเป็นยูโร เงนิลงทุนของเธอจะถูกแปลงเป็น

ปอนดส์เตอรล์งิ (GBP) กอ่นกำรซือ้

ตวัอยา่งพนกังานในแคนาดาทีร่บัเงนิทกุสองสปัดาห:์

นกิตดัสนิใจลงทุนในโปรแกรม 6%

เขำรับเงนิทุกสองสปัดำหแ์ละไดรั้บเงนิเท่ำกันในแตล่ะงวด

เนือ่งจำกเงนิลงทุนของเขำถูกหกัเป็นดอลลำรแ์คนำดำ เงนิลงทุนของเขำจะถูก

แปลงเป็นปอนดส์เตอรล์งิ (GBP) กอ่นกำรซือ้

*โปรดทรำบวำ่ในบำงเดอืนอำจมกีำรช ำระคำ่จำ้งสำมงวด

คา่จา้งพืน้ฐานรวม

ภาษแีละการหกัลดอืน่ๆ

เงนิเดอืนรวม

ภาษแีละการหกัลดอืน่ๆ

คา่จา้งหลงัหกัภาษแีละการหกั

ลบอืน่ๆ

เงนิลงทนุในโปรแกรมหุน้ (8%

 ของคา่จา้งรวม)

คา่จา้งสุทธขิ ัน้สุดทา้ย

เงนิลงทุนรวมในโปรแกรมตอ่เดอืนเงนิลงทุนรวมในโปรแกรมตอ่เดอืน

คา่จา้งหลงัหกัภาษแีละการหกัลบอืน่ๆ

เงนิลงทนุในโปรแกรมหุน้ (2% ของคา่จา้งรวม)

คา่จา้งสุทธขิ ัน้สุดทา้ย

เงนิลงทุนในโปรแกรมหลงัจำกค ำนวณดว้ยอัตรำ

แลกเปลีย่นสมมตใิห ้1 ปอนด ์= 1.16 ยูโร

รำคำหุน้ในวนัซือ้

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในเดอืน*

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในโปรแกรมตลอดทัง้ปี

(โดยสมมตใิหร้ำคำหุน้และรำยไดค้งเดมิ)

จ ำนวนหุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บ รวม (โดยสมมตวิำ่ถอืครองหุน้ทีซ่ ือ้

มำทัง้หมดจนสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง)

จ ำนวนหุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บ รวม (โดยสมมตวิำ่ถอืครองหุน้ที่

ซือ้มำทัง้หมดจนสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง)

หุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บสุทธหิำกนกิถูกหกัภำษีและคำ่

ประกันสงัคมรวมกัน 26% (ภำษีจรงิอำจตำ่งออกไป) ก็จะ

มผีลตอ่หุน้จับคูด่ว้ย

จ านวนหุน้ในครอบครองเมือ่ส ิน้สุดระยะเวลาการถอื

ครอง

เงนิลงทุนในโปรแกรมหลงัจำกค ำนวณดว้ยอัตรำ

แลกเปลีย่นสมมตใิห ้1 ปอนด ์= 1.80 ยูโร

รำคำหุน้ในวนัซือ้

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในเดอืน*

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในโปรแกรมตลอดทัง้ปี

(โดยสมมตใิหร้ำคำหุน้และรำยไดค้งเดมิ)

หุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บสุทธหิำกลนิดำรวมภำษี PRSE และ USC 

ทัง้หมด 28% (ภำษีจรงิอำจตำ่งออกไป) ก็จะมผีลตอ่หุน้

จับคูด่ว้ย

จ านวนหุน้ในครอบครองเมือ่ส ิน้สุดระยะเวลาการถอื

ครอง

หุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บสุทธิ

(ในออสเตรเลยีไมม่กีำรหกั ณ ทีจ่ำ่ย*)

จ านวนหุน้ในครอบครองเมือ่ส ิน้สุดระยะเวลา

การถอืครอง

*แมว้ำ่ในออสเตรเลยีจะไมม่กีำรหกัภำษี ณ ทีจ่ำ่ยและคำ่ประกันสงัคม แตค่ณุจะตอ้ง

รับผดิชอบภำษีจำกกำรจับคู ่และตอ้งเปิดเผยไวใ้นเอกสำรกำรคนืภำษีบคุคลของคณุ 

โปรดอำ่นค ำแนะน ำดำ้นภำษีเพื่อทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิ

จ ำนวนหุน้จับคูท่ีไ่ดรั้บ รวม (โดยสมมตวิำ่ถอืครอง

หุน้ทีซ่ ือ้มำทัง้หมดจนสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง)

เงนิเดอืนรวม

ภาษแีละการหกัลดอืน่ๆ

คา่จา้งหลงัหกัภาษแีละการหกัลบอืน่ๆ

เงนิลงทนุในโปรแกรมหุน้ (10% ของคา่จา้ง

รวม)

คา่จา้งสุทธขิ ัน้สุดทา้ย

เงนิลงทุนรวมในโปรแกรมตอ่เดอืน

เงนิลงทุนในโปรแกรมหลงัจำกค ำนวณดว้ยอัตรำ

แลกเปลีย่น สมมตใิห ้1 ปอนด ์= 1.85 ดอลลำร์

ออสเตรเลยี

รำคำหุน้ในวนัซือ้

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในเดอืน*

จ ำนวนหุน้ทีซ่ ือ้ในโปรแกรมตลอดทัง้ปี

(โดยสมมตใิหร้ำคำหุน้และรำยไดค้งเดมิ)
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5. กำรซือ้หุน้ 

5.1. บญัชเีงนิเดอืนเกีย่วขอ้งกบัเงนิลงทนุของฉนัอยำ่งไร? 

เงนิลงทนุทัง้หมดจะถกูจ่ำยใหก้ับ Computershare ซึง่เป็นผูด้แูลโปรแกรม 

เป็นรำยเดอืน โดยไมข่ึน้อยูก่ับควำมถีข่องงวดกำรช ำระคำ่จำ้ง 

Computershare 

จะเก็บเงนิลงทนุในบัญชธีนำคำรทีไ่มม่ดีอกเบีย้จนถงึวันซือ้ 

และจะซือ้หุน้ในตลำดเปิด ในประเทศออสเตรเลยี 

จ ำนวนเงนิเหลำ่นี้จะถกูเก็บในทรัสต ์

โดยอยูใ่นบัญชเีพือ่จุดประสงคพ์เิศษของสถำบันรับฝำกเงนิของออสเตรเลี

ยจนกวำ่จะน ำไปใชซ้ือ้หุน้ 

5.2. ใครเป็นผูซ้ือ้หุน้? 

Computershare จะซือ้หุน้ในนำมของคณุ และนี่คอืหุน้ของคณุ  

5.3. จะมกีำรซือ้หุน้บอ่ยเพยีงใด? 

จะมกีำรซือ้หุน้เป็นงวดทกุๆ เดอืน ภำยในระยะเวลำ 12 เดอืน 

("ระยะเวลำกำรซือ้")  

สำมำรถดตูำรำงกำรซือ้ไดท้ี ่www.woodplc.com/employeeshareplan  

5.4. กำรซือ้หุน้คร ัง้แรกจะมขี ึน้เมือ่ใด? 

กำรซือ้ครัง้แรกจะมขีึน้ในเดอืนเมษำยน 2563 ส ำหรับโปรแกรมประจ ำปี 

2563/64 จะมกีำรเผยแพร่ตำรำงกำรซือ้ฉบับเต็มในเว็บไซต ์

www.woodplc.com/employeeshareplan  

5.5. สลปิเงนิเดอืนของเรำจะระบุไวว้ำ่อยำ่งไร? 

เงนิลงทนุส ำหรับซือ้หุน้ในโปรแกรมจะปรำกฎในรูปของกำรหกัเงนิจำกคำ่จำ้

งหลังหักภำษี 

5.6. ฉนัจะซือ้หุน้ในรำคำเทำ่ใดไดบ้ำ้ง? 

จะมกีำรซือ้หุน้ในวันทีเ่จำะจงไว ้

ซึง่เรำจะแจง้ใหค้ณุทรำบในชว่งเริม่ตน้ของระยะเวลำกำรลงทะเบยีน 

คณุสำมำรถดรูำยละเอยีดวันทีส่ ำหรับปี 2563 ไดจ้ำกเว็บไซต ์

www.woodplc.com/employeeshareplan  

รำคำซือ้จะเป็นรำคำเฉลีย่ในชว่งเวลำทีซ่ือ้หุน้ 

ตำมธรรมชำตขิองกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย ์

รำคำหุน้จะผันผวนตำมแตล่ะวันของกำรซือ้ 

จ ำนวนหุน้ทีค่ณุไดร้ับจำกกำรซือ้ดว้ยเงนิลงทนุของคณุจงึแตกตำ่งกันไปใน

แตล่ะวัน หำกคณุไดร้ับเงนิเป็นสกลุเงนิอืน่นอกเหนือจำกปอนดส์เตอรล์งิ 

อัตรำแลกเปลีย่นก็จะมผีลตอ่จ ำนวนหุน้ทีซ่ือ้ไดใ้นโปรแกรม 

5.7. เงนิลงทนุของฉนัจะซือ้หุน้ไดม้ำกหรอืนอ้ยในวนัซือ้น ัน้ข ึน้อยูก่ ั

บรำคำหุน้ใชห่รอืไม?่ 

ใช ่ถกูตอ้งแลว้ หำกรำคำหุน้ต ่ำลง คณุจะใชเ้งนิลงทนุซือ้หุน้ไดม้ำกขึน้ 

หำกรำคำหุน้สงูขึน้ คณุจะใชเ้งนิลงทนุซือ้หุน้ไดน้อ้ยลง 

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นจะมผีลกระทบตอ่จ ำนวนหุน้ทีค่ณุสำมำร

ถใชเ้งนิลงทนุซือ้ไดเ้ชน่กัน 

5.8. จะเกดิอะไรขึน้กบัเงนิลงทนุของฉนัหำกฉนัออกจำกงำนที ่

Wood กอ่นวนัซือ้วนัถดัไป? 

เรำจะด ำเนนิกำรซือ้หุน้ครัง้สดุทำ้ยดว้ยเงนิลงทนุงวดลำ่สดุของคณุ 

เวน้แตค่ณุจะเจำะจงขอคนืเงนิ 

ขัน้ตอนกำรจัดกำรกำรซือ้จะเริม่ขึน้ในสปัดำหแ์รกของเดอืน 

หำกยกเลกิหลังจำกนี้จะไมไ่ดร้ับเงนิคนื  

5.9. ฉนัจะไดร้บัทรำบจ ำนวนหุน้ทีถู่กซือ้ในนำมของฉนัหรอืไม?่ 

คณุสำมำรถดรูำยละเอยีดทัง้หมดของคณุไดจ้ำกเว็บไซตข์องผูด้แูลโปรแกร

ม คอื Computershare ซึง่จะบันทกึจ ำนวนหุน้ทีเ่รำซือ้ในนำมของคณุ  

5.10. จะเกดิอะไรขึน้หำกเงนิลงทนุของฉนัไมส่ำมำรถใชซ้ือ้หุน้เป็น

จ ำนวนเต็มได?้ 

หำกเงนิลงทนุของคณุไมส่ำมำรถใชซ้ือ้หุน้ทัง้หุน้ได ้Computershare 

จะซือ้เศษสว่นของหุน้ในนำมของคณุ  

5.11. จะเกดิอะไรขึน้กบัหุน้หลงัจำกถกูซือ้ไปแลว้? 

Computershare 

จะถอืหุน้ทีซ่ือ้มำทัง้หมดในนำมของคณุในบัญชพีเิศษออนไลน์ทีป่ลอดภัย 

5.12. หุน้ทีซ่ ือ้มำจะถกูเก็บไวใ้นชือ่ของฉนัหรอืไม?่ 

Computershare 

จะเก็บหุน้ทีซ่ือ้ไวใ้นบัญชผูีถ้อืหุน้แทนและจะระบชุือ่คณุเป็นเจำ้ของหุน้ผูร้ับ

ผลประโยชน ์

5.13. เพรำะเหตใุดจงึเก็บหุน้ไวใ้นบญัชผีูถ้อืหุน้แทน? 

บัญชผูีถ้อืหุน้แทนชว่ยใหค้ณุสำมำรถเขำ้ถงึบรกิำรท ำธรุกรรมไดอ้ยำ่งง่ำยด

ำย โปรแกรมลงทนุในหุน้ทั่วโลกสว่นใหญ่จะมกีำรจัดกำรทีค่ลำ้ยกัน 

5.14. ฉนัตอ้งเก็บหุน้ทีซ่ ือ้ไวน้ำนเทำ่ใดจงึจะไดร้บัหุน้จบัคู?่ 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรซือ้ (เมือ่คณุซือ้หุน้ในปีแรกของรอบโปรแกรม) 

คณุตอ้งถอืครองหุน้ทีซ่ือ้ไปอกี 12 เดอืน จงึจะไดร้ับกำรจับคู ่ชว่งน้ีเรยีกวำ่ 

"ระยะเวลำกำรถอืครอง"  

5.15. ฉนัสำมำรถโอนหุน้ทีซ่ ือ้ไปใหส้มำชกิในครอบครวัหรอืทรสัตไ์

ดห้รอืไม?่ 

ไมไ่ด ้

คณุไมส่ำมำรถโอนหุน้โดยตรงจำกบัญชขีองโปรแกรมลงทนุในหุน้ของคณุ

ทีเ่ปิดไวก้ับ Computershare ไปยังสมำชกิในครอบครัวหรอืทรสัตไ์ด ้

หำกคณุตอ้งกำรท ำเชน่น้ี ขัน้แรก 

คณุจะตอ้งโอนหุน้ของคณุไปยังใบหุน้ทีเ่ป็นชือ่ของคณุเอง 

จำกนัน้คณุจะตอ้งตดิตอ่โบรกเกอรใ์หช้ว่ยโอนอกีตอ่หนึง่ 

คณุจะตอ้งรับผดิชอบคำ่ใชจ่้ำยสว่นน้ีเอง นอกจำกนี้ 

จะไมม่กีำรจับคูห่ำกคณุโอนหุน้กอ่นจะสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

โปรดทรำบวำ่คณุจะโอนเขำ้ใบหุน้ไดเ้ฉพำะหุน้ทีเ่ต็มหน่วยเทำ่นัน้ 

หำกคณุถอืครองเศษสว่นของหุน้อยู ่

คณุจะไดร้ับโอนมลูคำ่ของหุน้นี้เป็นเงนิสด ณ เวลำทีโ่อน  

5.16. ฉนัสำมำรถขำยหุน้ทีซ่ ือ้มำไดต้ลอดเวลำหรอืไม?่ 

ใช ่แตโ่ปรดตรวจสอบกับนโนบำยกำรจัดกำรหุน้ของ Wood 

ซึง่คณุสำมำรถอำ่นไดบ้นอนิทรำเน็ตของ Wood หรอืเว็บไซต ์

Computershare หำกคณุขำยหุน้ทีซ่ือ้มำในระหวำ่งระยะเวลำกำรถอืครอง 

คณุจะสญูเสยีสทิธใินกำรไดร้ับหุน้จับคูใ่นสว่นของหุน้ทีค่ณุขำยไป บัญช ี

Computershare ของคณุจะแบง่หุน้ของคณุออกเป็นสำมกลุม่คอื 

• ใชไ้ดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ำกดั 

น่ีคอืหุน้ทีซ่ือ้และไดถ้อืครองมำเป็นระยะเวลำนำนเพยีงพอแลว้ 

หุน้จับคูท่ีค่ณุไดร้ับแลว้ หรอืหุน้ปันผล  

• ใชไ้ดโ้ดยมขีอ้จ ำกดั  
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น่ีคอืหุน้ทีค่ณุซือ้และยังคงอยูใ่นระยะเวลำกำรถอืครอง 

คณุสำมำรถขำยหุน้เหลำ่นี้ได ้แตค่ณุจะเสยีสทิธใินหุน้จับคู ่ 

• หุน้จ ำกดั 

นี่คอืหุน้จับคูท่ีย่ังไมถ่งึวันปลอ่ย 

และขึน้อยูก่ับกำรถอืครองหุน้จำกกำรซือ้ทีส่อดคลอ้งกัน 

 

5.17. ฉนัจะขำยหุน้ทีซ่ ือ้มำไดอ้ยำ่งไร? 

คณุสำมำรถขำยหุน้ทีซ่ือ้มำผ่ำนระบบซือ้ขำยออนไลน์ของ 

Computershare จะมคีำ่ธรรมเนียมธรุกรรมกำรขำยซึง่ขณะน้ีเป็น 0.2% 

(ขัน้ต ่ำ 11.25 ปอนด)์ ซึง่จะถกูหกัเมือ่มกีำรด ำเนนิกำรแตล่ะครัง้  

5.18. ฉนัสำมำรถซือ้หุน้ของบรษิทัอืน่ผำ่นบญัชอีอนไลนข์องฉนัไดห้

รอืไม?่ 

ไมไ่ด ้

คณุสำมำรถซือ้ผ่ำนโปรแกรมและบัญชอีอนไลน์ของคณุไดเ้ฉพำะหุน้ของ 

Wood เทำ่นัน้ 

 

5.19. ฉนัสำมำรถขำยหุน้ทีซ่ ือ้มำหรอืหุน้จบัคูน่อกโปรแกรมไดห้รอืไ

ม?่ 

หำกคณุตัดสนิใจขำยหุน้ทีซ่ือ้มำหรอืหุน้จับคู ่

คณุตอ้งขำยผ่ำนระบบซือ้ขำยออนไลน์ของ Computershare 

หุน้เหลำ่นี้จะถกูขำยในตลำดหลักทรัพยล์อนดอน 

 

5.20. เมือ่ฉนัขำยหุน้ หุน้ใดจะถกูขำยออกไปกอ่น 

และฉนัจะทรำบตน้ทนุพืน้ฐำนของหุน้เหลำ่นีเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์

นกำรท ำก ำไรไดอ้ยำ่งไร? 

หุน้จะถกูขำยตำมล ำดับทีถ่กูซือ้เขำ้มำ 

หุน้ทีซ่ือ้และหุน้จับคูท่ีส่อดคลอ้งกันจะถกูขำยออกไปกอ่นในกรณีของกำรข

ำยหุน้แบบไมม่ขีอ้จ ำกัด หำกมกีำรขำยหุน้จ ำกัด 

หุน้ทีถ่กูซือ้มำกอ่นจะถกูขำยออกไปกอ่น 

 

ส ำหรับกำรค ำนวณตน้ทนุพืน้ฐำนของหุน้ 

คณุสำมำรถดขูอ้มลูน้ีไดจ้ำกบัญชอีอนไลน์ของ Computershare 

แตต่อ้งอำศัยกำรค ำนวณดว้ย คณุสำมำรถใชแ้ท็บ Transaction History 

เพือ่หำวำ่หุน้ใดทีถ่กูขำยไปแลว้บำ้งโดยกำรค ำนวณว่ำหุน้ใดทีพ่น้จำกกำรถู

กจ ำกัดกอ่น คณุสำมำรถสง่ขอ้มลูน้ีออกสูต่ำรำงค ำนวณได ้

ขอ้มลูจะเรยีงตำมวันที ่เมือ่คณุค ำนวณแลว้วำ่หุน้ใดถกูขำยออกไป 

คณุสำมำรถดรูำคำทีค่ณุไดร้ับในแท็บ Holding Information 

ในบัญชอีอนไลน์ คณุสำมำรถสง่ขอ้มลูน้ีออกไปยงัตำรำงค ำนวณไดเ้ชน่กัน 

6. ระยะเวลำกำรถอืครอง 

6.1. ระยะเวลำกำรถอืครองคอือะไร? 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรซือ้ คณุตอ้งถอืครองหุน้ทีซ่ือ้เป็นเวลำ 12 

เดอืนหำกตอ้งกำรไดร้ับหุน้จับคู ่ชว่งน้ีเรยีกวำ่ "ระยะเวลำกำรถอืครอง" 

คณุสำมำรถดรูำยละเอยีดเกีย่วกับวันทีส่ ำหรับปี 2562 ไดใ้นเว็บไซต ์

www.woodplc.com/employeeshareplan 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง หุน้จำกกำรซือ้ทีค่ณุยังถอือยูจ่ะถกู "จับคู"่ 

โดยทกุๆ 2 หุน้ทีค่ณุซือ้ จะไดร้ับหุน้อกี 1 หุน้  

6.2. ฉนัขำยหุน้ทีซ่ ือ้ในระหวำ่งระยะเวลำกำรถอืครองไดห้รอืไม?่ 

ได ้แตโ่ปรดตรวจสอบนโยบำยกำรจัดกำรหุน้ของบรษัิท 

ซึง่คณุสำมำรถดไูดบ้นอนิทรำเน็ตของ Wood หรอืเว็บไซต ์

Computershare หำกคณุขำยหุน้ทีซ่ือ้มำในระหวำ่งระยะเวลำกำรถอืครอง 

คณุจะสญูเสยีสทิธใินกำรไดร้ับหุน้จับคูใ่นสว่นของหุน้ทีค่ณุขำยไป  

 

6.3. ฉนัจะไดร้บัหุน้จบัคูห่รอืไมห่ำกฉนัออกจำกงำนที ่Wood 

ระหวำ่งระยะเวลำกำรถอืครอง? 

 

สทิธิใ์นกำรไดร้ับหุน้จับคูข่องคณุขึน้อยูก่ับเหตผุลของกำรออกจำกงำน 

ตำรำงดำ้นลำ่งนี้กลำ่วถงึกรณีตำ่งๆ กันของกำรออกจำกงำน 

คณุจะไดร้ับหุน้จับคูต่ำมควำมเหมำะสมเมือ่สิน้สดุกำรจำ้งงำนของคณุ 

และหุน้ทีค่ณุซือ้แลว้จะไมถ่กูจ ำกัดอกีตอ่ไป 

ในบำงเขตอ ำนำจศำลอำจแตกตำ่งกันออกไปเนื่องจำกตัวกฎหมำย 

และในกรณีนี้คณุจะไดร้ับค ำแนะน ำ 

เหตผุลของกำรออกจำกงำน 
มสีทิธิร์บัหุน้จบัคูห่รื

อไม?่ 

กำรลำออก/ถกูเลกิจำ้ง/ถกูปลด ไมม่ ี

ขอ้ตกลงร่วมกันในกรณีทีม่เีหตผุลเกีย่วขอ้งกับผลงำ

น 
ไมม่ ี

ถกูยบุต ำแหนง่/ถกูปลด ม ี

กำรเสยีชวีติ/ทพุพลภำพ/บำดเจ็บรำ้ยแรง/เจ็บป่วย ม ี

กำรขำยธรุกจิ ม ี

ขอ้ตกลงร่วมกันในกรณีทีเ่หตผุลไมเ่กีย่วขอ้งกับผลง

ำน 
ม ี

 

6.4. จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ส ิน้สุดระยะเวลำกำรถอืครอง? 

เมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

จ ำนวนหุน้ทีค่ณุซือ้จะถกูน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้จับคูท่ีค่ณุจะไดร้ั

บ คณุจะไดร้ับหุน้จับคู ่1 หุน้ ส ำหรับหุน้จำกกำรซือ้ทกุๆ 2 หุน้ทีค่ณุถอือยู ่

6.5. จะเกดิอะไรขึน้ถำ้ฉนัไมไ่ดถ้อืหุน้จำกกำรซือ้แลว้เมือ่ส ิน้สุดระย

ะเวลำกำรถอืครอง? 

คณุจะไมไ่ดร้ับหุน้จับคู ่

7. หุน้จบัคู ่

7.1. จะเกดิอะไรขึน้ในกำรจบัคูหุ่น้? 

ทันททีีม่กีำรจับคูหุ่น้จำกกำรซือ้ คณุจะไดส้ทิธิใ์นหุน้จับคูท่ันท ี

โดยอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดเกีย่วกับภำษี 

หมำยควำมวำ่คณุสำมำรถขำยหุน้ทัง้หมดได ้ทัง้หุน้จำกกำรซือ้และหุน้จับคู ่

คณุสำมำรถขำยหุน้ทัง้หมด ขำยหุน้บำงสว่น หรอืถอืหุน้ตอ่ในบัญช ี

Computershare สว่นตัวของคณุก็ได ้ 

7.2. ฉนัจะมสีทิธิร์บัหุน้จบัคูไ่ดก้ ีหุ่น้? 

คณุจะไดร้ับหุน้จับคู ่1 หุน้ส ำหรับหุน้จำกกำรซือ้ทกุๆ 2 

หุน้ทีค่ณุถอือยูเ่มือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง หมำยควำมวำ่ส ำหรับทกุ 2 

หุน้ในบัญชหีุน้ของคณุ Wood จะมอบใหฟ้รอีกี 1 หุน้ คอืซือ้ 2 แถม 1 

น่ันเอง (โดยอยูภ่ำยใตข้อ้บังคับเกีย่วกบัภำษีและประกันสังคมทีเ่กีย่วขอ้ง) 

เรยีกวำ่อัตรำสว่นกำรจับคู ่

 

 

http://www.woodgroup.com/employeeshareplan


ค ำแนะน ำจำก Wood โปรแกรมลงทุนในหุ้นส ำหรับพนกังำน - ค ำถำมของคุณ 

10 

7.3. บรษิทัสำมำรถเปลีย่นแปลงอตัรำสว่นหุน้จบัคูไ่ดห้รอืไม?่ 

ใช ่ในแต่ละปีโปรแกรม Wood 

จะก าหนดอตัราส่วนหุน้จบัคู่และแจง้ใหท้ราบในระหว่างชว่งการลงทะเบยีน 

อตัราส่วนกา 

7.4. จะตอ้งเสยีภำษสี ำหรบัหุน้จบัคูห่รอืไม?่ 

โดยทั่วไปแลว้ใช ่คณุตอ้งเสยีภำษี 

แตจ่ะขึน้อยูก่ับสถำนกำรณ์ภำษีของคณุเอง 

คณุจะถกูหักภำษีเงนิไดต้ำมควำมเหมำะสม 

(รวมทัง้ประกันสังคม/ประกันแหง่ชำต)ิ จำกหุน้จับคูบ่ำงสว่นหรอืทัง้หมด 

หำกเป็นประเทศทีเ่รำตอ้งหักภำษีคำ่ประกันสงัคมจำกหุน้จับคูข่องคณุ 

เรำจะด ำเนนิกำรเมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

โดยจะมอบหุน้จับคูเ่ป็นจ ำนวนสทุธใิหใ้นบัญชขีองคณุ 

ภำษีและคำ่ประกันสงัคม/อัตรำเบีย้ประกันภยัแหง่ชำตจิะแตกตำ่งกนัไปตำม

ประเทศและบคุคล หำกตอ้งกำรขอ้มลูเพิม่เตมิ 

โปรดอำ่นค ำแนะน ำดำ้นภำษีส ำหรับประเทศของคณุ 

กำรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่คณุไดช้ ำระภำษีตำมก ำหนดอยำ่งถกูตอ้งถอืเป็นค

วำมรับผดิชอบของคณุ นอกจำกน้ีโปรดดตัูวอยำ่งในสว่นที ่3 

หำกคณุเป็นผูเ้สยีภำษีของสหรัฐอเมรกิำ 

(ไมว่ำ่คณุจะอยูร่ะหวำ่งกำรจำ้งงำนหรอืไม)่ 

คณุควรแจง้ใหผู้ว้ำ่จำ้งของคณุเกีย่วกับสถำนะผูเ้สยีภำษีในสหรัฐอเมรกิำขอ

งคณุและแจง้ทีป่รกึษำดำ้นภำษีของคณุเกีย่วกับกำรจัดกำรภำษี  

7.5. หำกฉนัขำยหุน้ทีซ่ ือ้มำแลว้ จะยงัคงไดร้บัหุน้จบัคูห่รอืไม?่ 

คณุจะไดร้ับหุน้จับคูห่ำกคณุมหีุน้จำกกำรซือ้อยูใ่นบัญชสีว่นบคุคลเมือ่สิน้สุ

ดระยะเวลำกำรถอืครองเทำ่นัน้ หำกคณุขำยหุน้ทีซ่ือ้มำ 

คณุจะเสยีสทิธิใ์นหุน้จับคูท่ีส่อดคลอ้งกันตำมสัดสว่นของหุน้ทีค่ณุขำยไป 

7.6. เมือ่ใดจงึจะไดร้บัหุน้จบัคู?่ 

คณุจะไดร้ับหุน้จับคูเ่มือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

หำกกำรมอบหุน้จับคูใ่นรูปของหุน้เป็นกำรละเมดิกฎหมำยหรอืกฎระเบยีบใด

ๆ หรอืทำงบรษัิทเหน็วำ่จะเป็นปัญหำมำกเกนิไปดว้ยเหตผุลในทำงปฏบัิต ิ

จะมกีำรมอบหุน้ในรูปของเงนิสดแทน  

นอกจำกนี้ เรำอำจเปลีย่นวันจับคูเ่พือ่จดุประสงคท์ำงกำรบรหิำรจัดกำร 

เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่จะเป็นไปตำมวันทีตั่ดบัญชเีงนิเดอืน 

หำกมกีำรเปลีย่นแปลงวันจับคู ่คณุจะไดร้ับกำรแจง้ลว่งหนำ้ 

ในท ำนองเดยีวกัน หำกมขีอ้จ ำกัดทีเ่จำะจงควบคมุกำรจับคูหุ่น้ในบำงวัน 

หุน้จับคูจ่ะถกูปลอ่ยออกมำทนัททีีท่ ำได ้

คณุจะไดร้ับแจง้หำกมกีำรเปลีย่นแปลงดังกลำ่ว 

7.7. ฉนัจะตอ้งถอืครองหุน้จบัคูข่องฉนัไประยะหนึง่หลงัจำกไดม้ำห

รอืไม?่ 

ไมต่อ้ง หุน้จับคูจ่ะพรอ้มใชง้ำนทันทหีลังสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

ซึง่หมำยควำมวำ่คณุสำมำรถขำยหุน้จับคูท่ัง้หมดหรอืบำงสว่นไดเ้ลยหลังไ

ดร้ับ โดยอยูภ่ำยใตข้อ้จ ำกัดของกำรจัดกำรหุน้ 

8. กำรโยกยำ้ยพนกังำน 

8.1. ฉนัก ำลงัจะยำ้ย 

ฉนัตอ้งท ำอะไรเกีย่วกบักำรเขำ้รว่มโปรแกรมของฉนัหรอืไม?่ 

กอ่นจะยำ้ย 

คณุจะตอ้งแจง้บัญชเีงนิเดอืนปัจจุบันและบัญชเีงนิเดอืนใหมข่องคณุหำกเป็

นไปได ้ฝ่ำยชว่ยเหลอืบคุลำกรและองคก์ร (P&O) 

ของคณุน่ำจะสำมำรถชว่ยเหลอืในกระบวนกำรน้ีได ้นอกจำกนี ้ฝ่ำย P&O 

จะแจง้ให ้Computershare ทรำบถงึสถำนทีท่ ำงำนใหมข่องคณุ 

แตค่ณุจะตอ้งแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ เชน่ กำรเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่

ในบัญช ีComputershare ของคณุดว้ยตัวเอง 

8.2. ถำ้ฉนัยำ้ยในระหวำ่งระยะเวลำกำรซือ้หรอืระยะเวลำกำรถอืคร

อง ฉนัจะถูกเรยีกเก็บภำษสี ำหรบัหุน้จบัคูท่ ีใ่ด? 

หำกคณุเป็นพนักงำนเคลือ่นที ่

กลำ่วคอืคณุจะท ำงำนในเขตอ ำนำจศำลตำ่งๆ กันในระหวำ่งกำรจำ้งงำน 

คณุควรแจง้ผูว้ำ่จำ้งและทีป่รกึษำดำ้นภำษีสว่นบคุคลเกีย่วกับกำรจัดกำรภำ

ษี 

โปรดอำ่นค ำแนะน ำดำ้นภำษีส ำหรับทัง้สองประเทศทีค่ณุยำ้ยไปมำเพือ่รับท

รำบแนวทำง  

9. กำรลำงำนช ัว่ครำว 

9.1. ฉนัสำมำรถเขำ้รว่มโปรแกรมตอ่เนือ่งในระหวำ่งกำรลำงำนช ัว่

ครำว (เชน่ กำรลำคลอด กำรลำป่วย 

กำรลำหยุดหลงักำรปฏบิตัหินำ้ทีม่ำเป็นเวลำนำน 

กำรลำระยะยำว) ไดห้รอืไม?่ 

ม ีกำรลงทนุจะด ำเนนิตอ่ไปตรำบเทำ่ทีค่ณุยังไดร้ับคำ่จำ้ง 

หำกคณุไมไ่ดร้ับคำ่จำ้งแลว้ กำรลงทนุจะหยดุลง 

แมว้ำ่คณุจะยังเขำ้ร่วมโปรแกรมอยู ่ 

9.2. ฉนัสำมำรถเขำ้รว่มในระหวำ่งกำรลำงำนโดยไมร่บัคำ่จำ้งไดห้รื

อไม?่ 

ใช ่คณุสำมำรถเลอืกเขำ้ร่วมโปรแกรมได ้อยำ่งไรก็ตำม 

หำกคณุไมไ่ดร้ับคำ่จำ้ง กำรลงทนุในโปรแกรมจะหยดุลง 

และจะไมส่ำมำรถซือ้หุน้ไดใ้นระหวำ่งนัน้ 

ทันททีีค่ณุเริม่รับคำ่จำ้งผ่ำนบัญชเีงนิเดอืน 

กำรลงทนุและกำรซือ้จะเริม่ตน้ขึน้อกีครัง้ 

9.3. ถำ้ฉนัลำงำนช ัว่ครำวหรอืลำงำนแบบไมร่บัคำ่จำ้งในระหวำ่งระ

ยะเวลำกำรถอืครอง จ ำนวนหุน้จบัคูข่องฉนัจะลดลงหรอืไม?่ 

หุน้จับคูไ่ดร้ับกำรค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้ทีซ่ือ้ทีค่ณุมใีนบัญชสีว่นบคุคลของ

คณุเมือ่สิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

9.4. ฉนัเป็นพนกังำน EBA 

ในประเทศออสเตรเลยีและก ำลงัจะใชส้ทิธิล์ำหยุดหลงักำรปฏิ

บตัหินำ้ทีม่ำเป็นเวลำนำนแบบถำ่ยโอนได ้

ฉนัจะยงัสำมำรถรว่มลงทนุในโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรบัพน ั

กงำนในระหวำ่งกำรลำงำนหรอืไม?่ 

ไมไ่ด ้เพรำะกองทนุเพือ่กำรลำหยดุหลังกำรปฏบัิตหินำ้ทีม่ำเป็นเวลำนำนแ

บบถำ่ยโอนไดส้ ำหรับพนักงำนในอตุสำหกรรมกอ่สรำ้งเป็นผูจ่้ำยคำ่จำ้งโดย

ตรงใหก้ับคณุ ไมใ่ช ่Wood ดว้ยเหตนุี้ ในระหวำ่งกำรลำงำน 

กำรลงทนุจะถกูระงับชัว่ครำว 

เมือ่คณุกลับมำจำกกำรลำงำนและรับคำ่จำ้งจำก Wood 

กำรลงทนุของคณุจะเริม่ตน้ขึน้อกีครัง้ 

10. กำรออกจำกงำน 

10.1. ฉนัก ำลงัจะออกจำกงำนที ่Wood 

ฉนัจะยงัสำมำรถเขำ้รว่มโปรแกรมหลงัออกจำกงำนหรอืไม?่ 

ไมไ่ด ้คณุตอ้งเป็นพนักงำนปัจจุบันของบรษัิท Wood 

10.2. หำกฉนัออกจำกงำนกอ่นจะสิน้สุดระยะเวลำกำรถอืครอง 

ฉนัจะเสยีสทิธิใ์นกำรรบัหุน้จบัคูห่รอืไม?่ 

สทิธิใ์นกำรรับหุน้จับคูจ่ะขึน้อยูก่ับเหตผุลในกำรออกจำกงำนของคณุ 

กฎระเบยีบของโปรแกรมก ำหนดวำ่ 
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คณุจะมสีทิธิไ์ดร้ับหุน้จับคูเ่มือ่ออกจำกงำนหรอืไมนั่น้ขึน้อยูก่ับกรณีกำรออก

จำกงำนของคณุ  

ตำรำงดำ้นลำ่งระบเุหตผุลตำ่งๆ และสทิธิใ์นกำรรับหุน้จับคู ่ 

เหตผุลของกำรออกจำกงำน มสีทิธิร์บัหุน้จบัคูห่รื
อไม?่ 

กำรลำออก/ถกูเลกิจำ้ง/ถกูปลด ไมม่ ี

ขอ้ตกลงร่วมกันในกรณีทีม่เีหตผุลเกีย่วขอ้งกับผ
ลงำน 

ไมม่ ี

ถกูยบุต ำแหนง่/ถกูปลด ม ี

กำรเสยีชวีติ/ทพุพลภำพ/บำดเจ็บรำ้ยแรง/เจ็บป่ว

ย 
ม ี

กำรขำยธรุกจิ ม ี

ขอ้ตกลงร่วมกันในกรณีทีเ่หตผุลไมเ่กีย่วขอ้งกับผ

ลงำน 
ม ี

 
 

10.3. ฉนัก ำลงัถูกยบุต ำแหนง่/ปลดออก 

ฉนัจะเสยีสทิธิใ์นกำรรบัหุน้จบัคูห่รอืไม?่  

ไม ่คณุจะยังคงมสีทิธิร์ับหุน้จับคู ่

หุน้จับคูจ่ะถกูมอบใหค้ณุหลังสิน้สดุกำรจำ้งงำน 

10.4. ฉนัก ำลงัจะเกษยีณ ฉนัจะเสยีสทิธิใ์นกำรรบัหุน้จบัคูห่รอืไม?่ 

คณุจะไดร้ับหุน้จับคูห่ลังออกจำกงำนและหลังด ำเนนิกำรซือ้ครัง้สดุทำ้ยของ

คณุ ตำมจ ำนวนหุน้จำกกำรซือ้ทีค่ณุถอื 

 

10.5. บรษิทัทีฉ่นัท ำงำนใหก้ ำลงัจะถกูขำย 

ฉนัจะเสยีสทิธิใ์นกำรรบัหุน้จบัคูห่รอืไม?่ 

คณุจะไดร้ับหุน้จับคูเ่มือ่ออกจำกงำนที ่Wood 

ตำมจ ำนวนหุน้จำกกำรซือ้ทีค่ณุถอื 

10.6. ฉนัก ำลงัจะลำออก ฉนัจะสูญเสยีหุน้ทีซ่ ือ้ไปแลว้หรอืไม ่

ฉนัจะเสยีสทิธิใ์นกำรรบัหุน้จบัคูห่รอืไม?่ 

คณุจะไมเ่สยีหุน้ทีค่ณุซือ้ไป หุน้เหลำ่นีเ้ป็นของคณุ 

คณุจะเสยีสทิธิใ์นกำรรับหุน้จับคู ่ 

10.7. ฉนัยงัเขำ้ถงึบญัช ีComputershare 

ของฉนัหลงัออกจำกงำนไดห้รอืไม?่ 

ได ้คณุยังสำมำรถเขำ้ถงึบัญชขีองคณุไดห้ลังออกจำกงำน 

ไมม่จี ำกัดเวลำว่ำคณุควรถอืครองหุน้ตอ่อกีนำนเทำ่ใด  

เพือ่ป้องกนัปัญหาในสทิธิก์ารเขา้ถงึใดๆ หลงัจากทีค่ณุลาออกแลว้ 

คุณควรล็อกอนิเขา้สู่ระบบบญัชขีองคุณและปรบัปรุงรายละเอยีดทีอ่ยู่อเีมลส่วนบุค

คลภายใต ้โปรไฟลข์องฉัน 

 

 

11. กำรเป็นผูถ้อืหุน้ 

11.1. เงนิปนัผลคอือะไร? 

เงนิปันผลคอืกำรกระจำยก ำไรสทุธสิว่นหนึง่ของบรษัิทใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เน่ืองจ

ำกมกีำรลงทนุในบรษัิท ผูถ้อืหุน้ตอ้งมบัีนทกึวำ่ไดค้รอบครองหุน้ ณ 

วันทีก่ ำหนดโดยบรษัิท (วันทีบั่นทกึ) เพือ่รับเงนิปันผล 

11.2. ฉนัจะไดร้บัเงนิปนัผลในหุน้ทีซ่ ือ้ไปแลว้หรอืไม?่ 

ม ีในฐำนะทีค่ณุก ำลังจะเป็นผูถ้อืหุน้ 

คณุจะไดร้ับเงนิปันผลจำกหุน้ทัง้หมดทีค่ณุม ี

หลังจำกสิน้สดุระยะเวลำกำรถอืครอง 

คณุจะไดร้ับเงนิปันผลจำกหุน้จับคูท่ีค่ณุยังคงถอืครองอยูด่ว้ย 

ในฐำนะผูถ้อืหุน้ คณุจะมสีทิธิร์ับเงนิปันผลจำกหุน้ในระหวำ่งทีค่ณุถอืหุน้อยู ่

11.3. เงนิปนัผลจะอยูใ่นรูปของเงนิสดหรอืไม?่ 

คุณอาจไดร้บัการปันผลเป็นเงนิสดหรอือยู่ในรูปแบบของหุน้เพิม่เตมิ 

ขึน้อยู่กบักฎหมายทอ้งถิน่ในประเทศของคณุ 

ระบบจะเพิม่การปันผลในรูปของหุน้ลงในบญัชหุีน้ออนไลนข์องคณุในฐานะหุน้แบบ

ไมม่ขีอ้จ ากดั 

11.4. เงนิปนัผลจะตอ้งถูกหกัภำษหีรอืไม?่ 

โดยทั่วไปจะมภีำษีทีค่ณุตอ้งจ่ำย 

แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถำนกำรณท์ำงภำษีของคณุ 

แมว้ำ่เงนิปันผลจะถกูจ่ำยเป็นหุน้ มลูคำ่ของหุน้จะถกูหักภำษีเงนิได ้

โปรดอำ่นค ำแนะน ำดำ้นภำษีในทอ้งถิน่เพือ่ทรำบกำรจัดกำรภำษีเฉพำะที ่

11.5. จะจำ่ยเงนิปนัผลเมือ่ใด? 

โดยปกตแิลว้ Wood จะจ่ำยเงนิปันผลปีละ 2 ครัง้ 

11.6. ฉนัจะไดร้บักำรจบัคูหุ่น้ปนัผลหรอืไม?่ 

ไมไ่ด ้

11.7. มขีอ้จ ำกดัส ำหรบัหุน้ปนัผลหรอืไม?่  

ไมม่ ีคณุสำมำรถซือ้ขำยหุน้ทีไ่ดร้ับ 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกำรจ่ำยเงนิปันผลทันททีีค่ณุไดร้ับหุน้ 

11.8. ฉนัจะมสีทิธลิงคะแนนในประเด็นตำ่งๆ ส ำหรบัผูถ้อืหุน้หรอืไม?่ 

ใช ่คณุสำมำรถลงคะแนนโดยใชพ้ร็อกซีผ่่ำน Computershare ได ้

กอ่นกำรลงคะแนนเสยีง 

คณุจะไดร้ับรำยละเอยีดเกีย่วกับวธิกีำรเขำ้ร่วมกำรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทำ

งอเีมล พร็อกซีห่มำยควำมง่ำยๆ วำ่คณุลงคะแนนผ่ำนบคุคลทีส่ำม 

ซึง่ในกรณีน้ีคอื Computershare Computershare 

จะรวบรวมคะแนนเสยีงทัง้หมดทีไ่ดร้ับและยืน่คะแนนดังกลำ่วใหท้ันกำรประ

ชมุสำมัญประจ ำปี (AGM) 

11.9 มขีอ้จ ำกดัในกำรขำยหุน้ตอ่หรอืไม?่ 

หุน้ทีค่ณุไดร้ับจำกรำงวัลตอบแทนอำจมขีอ้จ ำกัดในกำรโอนและขำยตอ่ภำ

ยในเขตอ ำนำจศำลของคณุ ไมอ่นุญำตใหเ้สนอ ขำย โฆษณำ 

หรอืปลอ่ยหุน้ในตลำด 

ในกรณีทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิกำรเสนอขำยหลักทรัพยแ์กบ่คุคลทั่วไปไมว่ำ่รูปแบ

บใด เวน้แตจ่ะมขีอ้ยกเวน้  

12. ท ัว่ไป 

12.1. ฉนัจะตดิตำมจ ำนวนหุน้จำกกำรซือ้ทีฉ่นัมไีดอ้ยำ่งไร? 

ในบัญชอีอนไลน์สว่นบคุคลของคณุทีเ่ปิดกับ Computershare 

ผูด้แูลโปรแกรม จะมรีำยละเอยีดของหุน้ทัง้หมดทีค่ณุถอืครองในโปรแกรม 

ในกำรเขำ้เว็บไซต ์คณุจะตอ้งใชห้มำยเลขกำรลงทะเบยีนและ PIN 



ค ำแนะน ำจำก Wood โปรแกรมลงทุนในหุ้นส ำหรับพนกังำน - ค ำถำมของคุณ 

12 

ของคณุ ซึง่ Computershare จะสง่ใหค้ณุ เว็บไซตค์อื 

www.computershare.com/woodshareplans 

12.2. ฉนัไมไ่ดย้นิยอมใหส้ง่ขอ้มูลสว่นบุคคลของฉนัไปยงั 

Computershare 

เรำใหข้อ้มลูสว่นบคุคลบำงอยำ่งแกบ่คุคลทีส่ำม เชน่ Computershare 

ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรแกเ่รำ เพือ่จุดประสงคท์ำงธรุกจิทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำย 

ในกรณีนี้ Computershare จะดแูลโปรแกรมหุน้ส ำหรับพนักงำน Wood 

ทัง้หมด รวมทัง้ระบบกำรลงทะเบยีนดว้ย 

เรำใหข้อ้มลูโดยยดึตำมควำมจ ำเป็น 

และเรำประเมนิอยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่เรำใหเ้ฉพำะขอ้มลูทีจ่ ำเป็นเท่

ำนัน้ โปรดอำ่นประกำศสำกลเรือ่งควำมเป็นสว่นตัวของขอ้มลูของ Wood 

ส ำหรับผูป้ฏบัิตงิำน  

 

12.3. ถำ้ฉนัไมล่งทะเบยีน Computershare 

จะเก็บขอ้มูลสว่นตวัของฉนัไวห้รอืไม?่ 

ไม ่ตำมขัน้ตอนกำรลงทะเบยีนแลว้ 

บัญชกีำรลงทะเบยีนทีไ่มไ่ดใ้ชง้ำนทัง้หมดจะถกูลบออกจำกเซริฟ์เวอรข์อง 

Computershare 

 

12.4. ฉนัท ำหมำยเลขกำรลงทะเบยีนหำย 

ฉนัจะทรำบขอ้มูลนีไ้ดจ้ำกทีใ่ด? 

กรุณำตดิตอ่ Computershare 

เพือ่รับทรำบหมำยเลขกำรลงทะเบยีนของคณุที ่

wood@computershare.co.uk  

12.5. ฉนัลมืรหสั PIN ฉนัจะไดร้บั PIN ใหมไ่ดอ้ยำ่งไร? 

กรุณำตดิตอ่ Computershare ที ่wood@computershare.co.uk  

หำกคณุเคยใชเ้ว็บไซต ์Computershare ในโปรแกรมอืน่ๆ แลว้ 

คณุสำมำรถป้อนหมำยเลข SRN 

หรอืหมำยเลขกำรลงทะเบยีนของคณุในหนำ้เขำ้สูร่ะบบสมำชกิ 

จำกนัน้จงึเลอืก "forgotten your PIN" จำกเมนูหลัก 

คณุจะไดร้ับแจง้ใหต้อบค ำถำมรักษำควำมปลอดภัยของคณุ 

หำกคณุตอบค ำถำมไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง คณุจะสำมำรถตัง้คำ่ PIN ใหมไ่ด ้

12.6. ฉนัจะตดิตอ่ผูด้แูลโปรแกรม Computershare ไดอ้ยำ่งไร? 

คณุสำมำรถตดิตอ่ Computershare ไดโ้ดยกำรสง่อเีมลไปยัง 

wood@computershare.co.uk นอกจำกนี้ 

คณุสำมำรถตดิตอ่พวกเขำทำงโทรศัพทไ์ดต้ำมหมำยเลขในชดุลงทะเบยีน 

12.7. ฉนัจะหำขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ำกทีใ่ดบำ้ง? 

มภีำพยนตรเ์คลือ่นไหวสัน้ๆ และขอ้มลูอืน่ๆ ใหด้ทูี ่

www.woodplc.com/employeeshareplan  

หำกคณุมคี ำถำมเพิม่เตมิใดๆ สำมำรถสง่อเีมลมำไดท้ี ่

shareplan@woodplc.com  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรนีท้ ำขึน้เพือ่ใหข้อ้มูลเทำ่น ัน้ 

และไมไ่ดป้ระกอบดว้ยค ำแนะน ำในกำรลงทุนใดๆ 

นีไ่มใ่ชก่ำรเสนอขำยหุน้ใหแ้กบุ่คคลท ัว่ไปหรอืกำรเชญิชวนใหซ้ือ้หุ ้

นของบรษิทั John Wood Group จ ำกดั มหำชน 

และไมใ่ชก่ำรเชือ้เชญิใหเ้ขำ้รว่มโปรแกรมลงทนุในหุน้ส ำหรบัพนกัง

ำน Wood ("โปรแกรม") ยงัไมม่กีำรเตรยีม อนุญำต 

หรอือนุมตัหินงัสอืชีช้วนหรอืขอ้เสนอทีค่ลำ้ยกนัหรอืเอกสำรกำรลงท

ะเบยีนโดยหนว่ยงำนทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ ในเขตอ ำนำจศำลของคณุ 

มูลคำ่ของหุน้ทีค่ณุซือ้ผำ่นโปรแกรมอำจเพิม่ข ึน้หรอืลดลงก็ได ้

คณุควรพจิำรณำประเด็นนีก้อ่นจะสง่ใบสมคัรเขำ้รว่มโปรแกรม 

หุน้ท ัง้หมดถกูซือ้ขำยในสกลุเงนิปอนดใ์นตลำดหลกัทรพัยล์อนดอน 

หำกคณุอำศยัอยูน่อกสหรำชอำณำจกัรและไดร้บัเงนิเดอืนในสกุลเงิ

นทอ้งถิน่ของคณุ 

รำคำตอ่หุน้ทีค่ณุตอ้งจำ่ยจะแปรผนัตำมกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแ

ลกเปลีย่นระหวำ่งสกุลเงนิน ัน้ๆ และสกุลเงนิปอนด ์

และมูลคำ่กำรถอืครองของคณุยงัขึน้อยูก่บักำรเปลีย่นแปลงของอตัร

ำแลกเปลีย่นระหวำ่งสกุลเงนิทอ้งถิน่ของคณุและสกลุเงนิปอนดโ์ดยไ

มค่ ำนงึถงึกำรเปลีย่นแปลงรำคำหุน้ของ Wood 

คณุควรอำ่นเอกสำรท ัง้หมดทีจ่ดัเตรยีมไวส้ ำหรบัพืน้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

คณุกอ่นจะตดัสนิใจเขำ้รว่มโปรแกรม 

สำมำรถดเูอกสำรฉบบัเต็มไดท้ี:่ 

 www.woodplc.com/employeeshareplan  

ขอ้มูลทีใ่หไ้วน้ ัน้ไมม่กีำรพจิำรณำวตัถุประสงค ์

สถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิ หรอืควำมจ ำเป็นของคณุ 

หำกคณุมขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบักำรด ำเนนิกำรทีเ่หมำะสม 

เรำขอแนะน ำใหค้ณุเขำ้รบัค ำปรกึษำทำงกำรเงนิดว้ยตนเองจำกทีป่ร ึ

กษำทำงกำรเงนิอสิระทีไ่ดร้บัอนุญำตอยำ่งถูกตอ้ง  
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