ที่ TRUE-SEC 065/2559
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับ โครงการร่วมลงทุนระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560 - 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสาคัญของโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560 – 2563
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ปี 2560 - 2563 (Employee Joint Investment Program Year 2017 - 2020 : “EJIP 2017 - 2020”)
โดยมีสาระสาคัญของโครงการตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนาเสนอโครงการ EJIP 2017 – 2020 ดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ ผูส้ อบบัญชี
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิลเลี่ยม แฮริส)
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปสาระสาคัญ
ของ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560-2563
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปี 2560-2563
(Employee Joint Investment Program Year 2017 – 2020 : “EJIP 2017 - 2020”) โดยโครงการ
มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1. กรณีการเข้าร่วมโครงการโดยพนักงาน
1.1 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
1.2 ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (นับเฉพาะกรณีระยะเวลาที่บริษัทจ่ายสมทบ) หรือ
4 ปี (กรณีรวม Silent Period) โดยเริ่มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
1.3 พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
1.3.1 พนักงานในระดับผูบ้ ริหารของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
ระดับ CEO, MD, Director หรือเทียบเท่า ที่มีอายุงานไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่เริ่มจ่ายสะสม
1.3.2 พนักงานในระดับผูบ้ ริหารของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
ระดับ Deputy Director หรือเทียบเท่า ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่เริ่ม
จ่ายสะสม และมีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น (Top Performer) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (People Committee) จะเป็ นผูพ้ ิจารณาและ
อนุ มตั ิรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
1.4 รูปแบบของโครงการ
บริษัทจะหักเงินเดือนผูท้ ี่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ตามความจานงของพนักงาน
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเป็ นประจาทุกเดือนจนครบกาหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม ดังนี้
1.4.1 บริษัทจะหักเงินเดือนผูบ้ ริหารระดับ CEO และ MD หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ
ในอัตราร้อยละ 5 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้
ในอัตราร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน
1.4.2 บริษัทจะหักเงินเดือนผูบ้ ริหารระดับ Director หรือเทียบเท่า ที่เข้าร่วมโครงการ
ขึ้ นอยูก่ บั อัตราสะสมที่พนักงานเลือก ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 จากฐานเงินเดือน
ของพนักงาน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้ในอัตราเทียบเท่ากับเงินสะสมของ
พนักงานหรือผูบ้ ริหาร ที่เข้าร่วมโครงการ
1.4.3 บริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานหรือผูบ้ ริหารระดับ Deputy Director ที่เข้าร่วมโครงการ
ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้
ในอัตราร้อยละ 3 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นผูด้ าเนิ นโครงการ จะนาเงินสะสมของผูเ้ ข้าร่วมโครงการรวมกับ
เงินสมทบของบริษัทไปซื้ อหุน้ TRUE ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ภายในวันที่บริษัทกาหนดของทุกเดือน
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1.5 เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (Silent Period)
ก่อนโครงการมีอายุครบ 1 ปี ไม่สามารถขายหุน้ ได้
(ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
อายุโครงการครบ 1 ปี
ตั้งแต่วนั ทาการที่ 2 ของเดือนมกราคมปี 2561 ขายหุน้ ได้เฉพาะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) จานวนหุน้ ในส่วนของพนักงานที่สะสมได้ในปี ที่ 1
(ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
อายุโครงการครบ 2 ปี
ตั้งแต่วนั ทาการที่ 2 ของเดือนมกราคมปี 2562 ขายหุน้ ได้เฉพาะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) จานวนหุน้ ในส่วนของพนักงานที่สะสมได้ ในปี ที่ 1 ถึง ปี ที่2
(ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
อายุโครงการครบ 3 ปี
ตั้งแต่วนั ทาการที่ 2 ของเดือนมกราคมปี 2563 ขายหุน้ ได้เฉพาะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จานวนหุน้ ในส่วนของพนักงานที่สะสมได้ในปี ที่ 1 ถึง ปี ที่ 3
(ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
อายุโครงการครบ 4 ปี
ตั้งแต่วนั ทาการที่ 2 ของเดือนมกราคมปี 2564 ขายหุน้ ได้ใน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จานวนหุน้ ทั้งหมดที่สะสมได้จากเงินสมทบของบริษัท
ตั้งแต่เริ่มโครงการ
1.6 ตัวแทนดาเนิ นการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2. กรณีการเข้าร่วมโครงการโดยกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
2.1 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2.2 ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2.3 ผูท้ ี่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
2.4 รูปแบบของโครงการ
บริษัทฯ จะหักเงินค่าตอบแทนกรรมการของผูท้ ี่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 5 - 100
ของค่าตอบแทนกรรมการสุทธิหลังหักภาษี ที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในแต่ละเดือน
ตามอัตราที่เลือก เป็ นประจาทุกเดือนจนครบกาหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม โดยบริษัทฯ
จะไม่ทาการจ่ายเงินสมทบใดๆ ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์
ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ น
ผูด้ าเนิ นโครงการ จะนาเงินสะสมของผูเ้ ข้าร่วมโครงการไปซื้ อหุน้ TRUE ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในวันที่บริษัทฯ กาหนดของทุกเดือน
2.5 เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (Silent Period)
ไม่มี
2.6 ตัวแทนดาเนิ นการ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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