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แนวทางสนบัสนุนการท าโครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน
ของบริษัทจดทะเบียนไทย

 (Employee Joint Investment Plan: EJIP)

โดย นายธีระพล ลาชโรจน์ 
นักวิจัยอาวุโส  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



„ การท าโครงการ EJIP ในต่างประเทศ
„ การท าโครงการ EJIP ของบริษัทจดทะเบียนไทย
„ การให้บริการโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์
„ อุปสรรคและแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
ท าโครงการ

„ บทส่งท้าย
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ความหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP
ความหมายของโครงการ
• โครงการ Employee Joint Investment Plan (EJIP) คือโครงการรว่มลงทุนโดยสมัครใจระหวา่งบริษัทและพนกังาน 
ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามระยะเวลาที่บริษัทก าหนด โดยทยอยลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนที่ตนท างานอยู่เป็นรายงวดสม่ าเสมอ ด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
• สร้างแรงจูงใจในการท างานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว (long-term incentive) 
• สร้างความรู้สึกมีส่วนรว่มในความเป็นเจ้าขององค์กรให้แก่พนกังาน
• สร้างนิสัยการออม
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ตัวแทนด าเนินการ
น าเงินร่วมลงทุนจากพนักงานและบริษัทไปซื้อหุ้น
ของบริษัทและจัดสรรหุ้นที่ซื้อในแต่ละงวดลงใน

บัญชีของพนักงานแต่ละคน

เงินลงทุนของพนักงาน
แบ่งเงินเดือนบางส่วนซ้ือหุ้นของ

บริษัทเป็นประจ าทุกงวด

เงินสมทบของบริษัท
สมทบเงินให้พนักงานเพื่อซื้อหุ้น
ของบริษัทเป็นประจ าทุกงวด

รูปแบบโครงการ EJIP

เงินลงทุนของพนักงานและ
เงินสมทบของบริษัท

บริษัทเปิดรับพนักงานเข้าโครงการ 
(ตามความสมัครใจ)



การท าโครงการ EJIP ของต่างประเทศ

• โครงการ EJIP เป็นส่วนหนึ่งของแผนการออมและการลงทุนระยะยาวส าหรับลูกจ้าง ทั้งนี้ ในต่างประเทศอาจมีชือ่เรียกที่
ต่างออกไป เช่น Employee Stock Purchase Plan (ESPP) ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

• ทั้งโครงการ EJIP ของไทยและ ESPP ของตา่งประเทศมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันในดา้นการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน
และสรา้งความรู้สึกมีส่วนรว่มเป็นเจ้าของใหแ้ก่พนักงาน
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ที่มา: The National Center for Employee Ownership (NCEO), Tokyo Stock Exchange (TSE), The Stock Exchange of Thailand (SET)
หมายเหตุ: * Employee Joint Investment Plan (EJIP) ของไทยมีความหมายเดียวกับ Employee Stock Purchase Plan (ESPP) ในต่างประเทศ

** Employee Stock Option Plan (ESOP) ของไทยมีความหมายเดียวกับ Equity Stock Option (ESO) ในต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน่ ไทย

ชื่อโครงการ Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Employee Joint Investment 
Plan (EJIP) *

Employee Stock 
Option Plan (ESOP) **

ลักษณะโครงการ เป็นแผนงานที่ประกอบดว้ยหลายโครงการ คือ 
- Employee Stock Purchase Plan (ESPP) 
- Employee Stock Option Plan (ESO)
- Retirement plan

เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
บริษัทและผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นการให้สิทธิซื้อหุน้ในราคา
ที่ก าหนด

วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มแรงจูงใจในการท างาน
2. สร้างความรู้สกึมสี่วนร่วมเปน็เจ้าของ
3. สร้างนิสัยการออม และความมั่นคงทางการ

เงินในระยะยาว

1. เพิ่มแรงจูงใจในการท างาน
2. สร้างความรู้สกึมสี่วนร่วม

เป็นเจ้าของ
3. สร้างนิสัยการออม

1. เพิ่มแรงจูงใจในการท างาน
2. สร้างความรู้สกึมสี่วนร่วม

เป็นเจ้าของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ กรรมการ และ พนง. กรรมการ และ พนง. กรรมการ และ พนง.



5ที่มา: NCEO and ESOP Association“2010 Company Survey”.

การท าโครงการ ESOP ของต่างประเทศ - สหรัฐอเมรกิา

• ในแผนการออมและการลงทุนระยะยาวส าหรบัลูกจา้งของสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2552 มโีครงการ ESOP 
ประมาณ 9,800 โครงการ (รวมทั้งบรษิัทที่อยู่นอกและในตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งแม้ลดลง 7% จากปี 2543 แต่มี
จ านวนสมาชิก 10.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น 61% โดยมมีูลค่าสินทรพัย์เพิ่มขึ้น 175% จากปี 2543

• ราว 40% ของโครงการ ESOP ทั้งหมดหรือประมาณ 4,000 โครงการ คือโครงการในส่วนของ ESPP 
• ปัจจัยที่ท าให้มีจ านวนสมาชิกเพิม่ขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับสิทธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรบัเงินส่วนของ
นายจ้างที่สมทบให้

ข้อมูลโครงการ ESOP ในสหรัฐอเมริกา

ปี จ านวนบริษัท จ านวนสมาชิก มูลค่าโครงการสะสม มูลค่าเงินโครงการต่อคน

ทีท่ าโครงการ (บริษัท) (คน) (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา)

2543 10,500 6,400,000 315,000 49,219

2544 10,500 8,390,000 408,400 48,677

2545 10,300 9,740,000 468,400 48,090

2546 9,600 11,090,000 622,500 56,132

2547 9,700 11,360,000 697,700 61,417

2548 10,000 11,700,000 717,500 61,325

2549 9,400 10,300,000 867,000 84,175

2550 9,600 10,300,000 934,000 90,680

2551 10,100 10,600,000 709,000 66,887

2552 9,800 10,300,000 869,000 84,369



• ณ สิ้นปี 2552 ญีปุ่่นมโีครงการ ESOP จ านวน 2,006 โครงการ เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2543 โดยมมีูลคา่สินทรัพย์ 
2.85 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2000 

• ณ สิ้นปี 2552 ในโครงการ ESOP ของญี่ปุน่มีจ านวนสมาชิก 2.08 ลา้นคน เพิ่มขึ้น 16% จากปี 2543
• ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของโครงการ ESOP ในญี่ปุ่น คือ การส่งเสรมิจากภาครัฐให้เลือกใช้ 

ESOP ทดแทน provident fund ซึ่งไม่มีในญ่ีปุ่น

ที่มา: Summary of 2010 Employee Stock Ownership Plan, Tokyo stock exchange

การท าโครงการ ESOP ของต่างประเทศ - ญี่ปุ่น
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ข้อมูลโครงการ ESOP ในญี่ปุ่น

ปี จ านวนบริษัท จ านวนสมาชิก มูลค่าโครงการสะสม มูลค่าเงินโครงการต่อคน

ทีท่ าโครงการ (บริษัท) (คน) (ล้านล้านเยน) (หม่ืนเยน)

2543 1,600 1,796,000 2.53 141

2544 1,648 1,806,000 2.34 129

2545 1,667 1,792,000 1.92 107

2546 1,715 1,800,000 2.95 164

2547 1,755 1,777,000 3.02 170

2548 1,834 1,819,000 4.08 224

2549 1,857 1,746,000 3.87 210

2550 1,844 1,912,000 2.79 146

2551 2,032 2,059,000 2.15 104

2552 2,006 2,083,000 2.85 137



„ การท าโครงการ EJIP ในต่างประเทศ
„ การท าโครงการ EJIP ของบริษัทจดทะเบียนไทย
„ การให้บริการโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์
„ อุปสรรคและแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
ท าโครงการ

„ บทส่งท้าย
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ความแตกต่างระหวา่งโครงการ ESOP และ EJIP ของไทย

การท าโครงการ EJIP ของบริษัทจดทะเบียนไทย
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ESOP (employee stock option) EJIP (employee joint investment plan)

การอนุมัติเริ่ม
โครงการ

Board เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนมุัติ ตาม
เง่ือนไขที่ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

Board อนุมัติเริ่มโครงการได้ ยกเว้น กรณีให้
กรรมการบริษัทร่วมโครงการ ต้องได้มติจากที่
ประชุมผูถ้ือหุ้น

รูปแบบผลตอบแทน หุ้น หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธขิองบริษัท เงินสมทบเพ่ือซื้อหุ้นของบริษัท

การบันทึกบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียน

ค่าตอบแทนพนักงานทีม่ีภาระผูกพันโดยใช้หุน้
เป็นเกณฑ์ : Share Based Payment (TFRS 2)

ค่าตอบแทนพนักงาน บันทึกตามงวดที่มกี าหนด
ช าระ : Accrual basis เช่นเดียวกับการจา่ยเงิน
สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น มี Dilution Effect (ผลได้หรือผลเสียที่มีต่อผู้ถือ
หุ้นลดลง อันเนื่องมาจากการมีตวัหารเพิ่ม)

1) ไม่มี Dilution Effect
2) ค่าใช้จ่ายของโครงการอาจกระทบก าไรของ
บริษัท แต่ในระยะยาวอาจชดเชยได้ดว้ย
ประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

สิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของหุ้น

พนักงานไดร้ับสิทธ์ิในหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิ์ที่ได้รับ 
หรือแปลงสภาพจากใบส าคัญแสดงสิทธิ์

พนักงานไดร้ับสิทธ์ิในหุ้นเมื่อสมัครเข้าโครงการ 
EJIP

สิทธิ์ในการขายหุ้น ขายได้เมื่อพ้นระยะเวลาทีก่ าหนดในเง่ือนไขโครงการ (silent period)



การท าโครงการ EJIP ของบริษัทจดทะเบียนไทย - ผลส ารวจ

9

วัตถปุระสงค์ 
เพื่อให้ทราบปจัจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจท าโครงการฯ อุปสรรคและข้อจ ากัดส าคญัของบรษิัทจด

ทะเบียน รวมถึงพัฒนาการและความส าเร็จของโครงการฯ ทั้งด้านมูลค่าและจ านวนสมาชิก อันจะน าไปสู่
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการฯ และคุณภาพการใหบ้ริการแกบ่รษิัทจดทะเบียนไดด้ียิ่งขึ้น   
โดยมปีระเด็นส าคัญดังน้ี

1. บรษิัทสนใจท าโครงการ EJIP เพราะสาเหตุใด
2. การท าโครงการมีประโยชน์ต่อบริษัทและพนักงานอย่างไร
3. รูปแบบโครงการที่เหมาะสมมีลักษณะอยา่งไร
4. พัฒนาการของโครงการเป็นอยา่งไร
5. อุปสรรคส าคัญที่ต้องรีบแก้ไขของการท าโครงการคืออะไร
6. บรษิัทที่ไม่สามารถท าโครงการได้เป็นเพราะเหตุใด

กลุ่มตัวอยา่ง 
บรษิัทจดทะเบียนทีท่ าโครงการในช่วงไตรมาส 1/2552 ถึงสิน้ไตรมาส 3/2555 จ านวน 16 บริษัท  

จ านวน 19 โครงการ 

วิธีการส ารวจ
สัมภาษณ์รายบรษิัท



การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (ข้อมูลบริษัท)

10

• จากการส ารวจบรษิทัจดทะเบียนที่ท าโครงการ EJIP จ านวน 16 บรษิัท (จ านวน 19 โครงการ)  พบว่าบริษัทที่ท า
โครงการกระจายตวัทั้งในบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

• บรษิัทที่ท าโครงการกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมโดยมีทั้งในภาคการผลติและภาคการบริการ

กลุ่มตัวอย่างแยกตามขนาดหลักทรัพย์
หน่วย: บริษัท

กลุ่มตัวอย่างแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วย: บริษัท

6

8
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SET100 non SET100 mai
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2 2
1 1 1



การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (สวัสดกิารเบื้องต้นของบริษทั)
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• บรษิัทจดทะเบียนสามารถท าโครงการ EJIP ควบคู่กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ได้
• 15 จาก 16 บรษิัทที่ท าโครงการ EJIP มีท าโครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD) แก่พนักงานอยู่แล้ว
• สมาชิกของกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอัตราการออมในโครงการ EJIP และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในแต่ละโครงการ
ไม่เกิน 5% ของเงินเดือนพนักงาน

อัตราการออมใน EJIP และเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ของกลุ่มตัวอย่าง     (หน่วย: บรษิัท)

สัดส่วนเงินโครงการ EJIP สัดส่วนเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (PVD) ที่พนักงานออม รวม

ที่พนักงานออม (เทียบจากเงินเดือน พนง) (%)

(เทียบจากเงินเดือน พนง) (%) 1-5 6-10 11-15 ไม่เปิดเผย ไม่มี

1-5 5 3 1 1 10

6-10 3 3

11-15 1 1 2

เกินกว่า 15 1 1

รวมทั้งหมด 10 3 1 1 1 16



การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (บริษัทสนใจท าเพราะเหตุใด)
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• บริษัทที่ท าโครงการส่วนใหญ่ต้องการให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจการ หรือเป็นเจ้าของรว่มใน
กิจการเป็นส าคัญ

• ระยะเวลาการท าโครงการที่กลุ่มตัวอย่างก าหนดส่วนใหญ่คือ 3-4 ปี

ความสัมพันธ์ระหวา่งวัตถปุระสงค์และระยะเวลาโครงการของกลุ่มตัวอยา่ง    (หน่วย: %)

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์

สร้างความมีส่วน
ร่วมในความเป็น

เจ้าของ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานแบบ
ก้าวกระโดด

ปลูกฝังการ
ออม

ทดแทน 
ESOP

รวม

1-2 ปี (6 โครงการ) 43 14 36 7 100

3-4 ปี (8 โครงการ) 41 35 12 12 100

5 ปีขึ้นไป (5 โครงการ) 38 23 15 23 100

รวม (19 โครงการ) 41 25 20 13 100
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• บริษัทที่ให้สิทธิ์แก่พนักงานจ านวนมาก: องค์กรคาดหวังเรื่องความต้องการให้พนักงานมีความรู้สึกมี
ส่วนร่วมในกิจการ รวมถึงมีแนวคิดปลูกฝังการออมและการลงทุนให้แก่พนักงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

• บริษัทที่ให้สิทธิ์แก่พนักงานส่วนน้อย (ส่วนใหญ่คือให้เฉพาะผู้บริหารระดับสูง) : องค์กรคาดหวังเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรแบบก้าวกระโดด และใช้ EJIP เป็นเครื่องมอืทดแทน ESOP

ความสัมพันธ์ระหวา่งวัตถปุระสงค์และกลุ่มพนักงานท่ีได้รับสิทธิ์เข้าโครงการ               (หน่วย: %)

สัดส่วนพนักงานที่ได้
สิทธิ์เทียบกับพนักงาน

ทั้งหมด 

วัตถุประสงค์

สร้างความมีส่วน
ร่วมในความเป็น

เจ้าของ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานแบบ
ก้าวกระโดด

ปลูกฝังการ
ออม

ทดแทน 
ESOP

รวม

1-10% (6 โครงการ) 36 36 7 21 100

11-50% (5 โครงการ) 42 17 25 17 100

50% ขึ้นไป (8 โครงการ) 44 22 33 0 100

รวม (19 โครงการ) 41 25 23 11 100

การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (บริษัทสนใจท าเพราะเหตุใด)



การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (รูปแบบโครงการสว่นใหญ่ที่ท า)
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• งบประมาณที่ใช้ในโครงการ EJIP คิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกบังบดา้นเงินเดือนพนักงาน
• 9 ใน 16 บรษิัท จ่ายเงินสมทบแก่พนักงานในสัดส่วนประมาณ 1 ต่อ 1 (สัดส่วน 51-100%) ของเงินที่พนักงานออม
• มี 4 บรษิัท จ่ายเงินสมทบแกพ่นักงานมากกว่าเงินที่พนักงานออม โดย 3 ใน 4 บรษิัท ให้สิทธิ์พนักงานท้ังองค์กร

ในการเข้ารว่มโครงการ EJIP

รูปแบบการใส่เงินสมทบในโครงการ EJIP ของกลุ่มตัวอย่าง     (หน่วย: บรษิัท)

หมายเหตุ : 1) บริษัทที่ให้สิทธิ์พนักงานเกินกว่า 50% ของพนักงานท้ังหมด ส่วนใหญ่คือพนักงานระดับปฏิบัติการ ขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับสูง 
       2) บริษัทที่ให้สิทธิ์พนักงานไม่เกิน 30% ของพนักงานท้ังหมด ส่วนใหญ่คือพนักงานระดับหัวหน้างาน ขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มพนักงานที่ได้สิทธ์ิ สัดส่วนของเงิน รวม

ที่ใส่ในโครงการสูงสุด

ต่อเงินเดือนพนักงาน (%) 1-50 51-100 เกินกว่า 100

เกินกว่า 50% 1-5 2 3 5

ของพนักงานทั้งหมด 6-10 1 1

รวม 1 2 3 6

ต่ ากว่า 30% 1-5 1 3 1 5

ของพนักงานทั้งหมด 6-10 1 1 2

11-15 2 2

เกินกว่า 15 1 1

รวม 2 7 1 10

รวมทั้งหมด 3 9 4 16

สัดส่วนเงินที่บริษัทสมทบสูงสุด 

(เทียบจากเงินออมของพนักงาน) (%)



การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (พัฒนาการของโครงการ)
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อัตราการเขา้รว่มโครงการ แยกตามสิทธิ์ของพนักงานที่ได้สิทธิ์เข้าโครงการ (หน่วย: %)

• โครงการ EJIP ได้รับความสนใจจากพนักงานทุกระดับ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร
โดยสัดส่วนของพนักงานที่เขา้โครงการ EJIP ต่อพนักงานที่ได้สิทธิ์ (อัตราการเขา้รว่มโครงการ) มีค่าเฉลี่ยของทุกโครงการที่ 
84% และมีคา่ฐานนิยมที่ 90%

ค่าสถิติส าคัญ หน่วย (%)

ค่าเฉลี่ย (average) 84

ค่ามัธยฐาน (median) 90

ฐานนิยม (mode) 90

ค่าเฉลี่ยของอัตราการตัดสินใจเข้าโครงการ   (หน่วย: %)

กลุ่มพนักงาน อัตราการ รวม

ที่ได้สิทธ์ิ เข้าร่วมโครงการ

1 - 5 6 - 10 11 - 15 เกินกว่า 15

เกินกว่า 50% ค่าเฉล่ีย (%) 92 50 70 84

ของพนักงานทั้งหมด จ านวนโครงการ 6 1 1 8

ต่ ากว่า 30% ค่าเฉล่ีย (%) 83 90 70 100 85

ของพนักงานทั้งหมด จ านวนโครงการ 5 3 2 1 11

รวม ค่าเฉล่ีย (%) 88 77 70 100 84

จ านวนโครงการ 11 4 3 1 19

สัดส่วนเงินที่พนักงานออม

(% ของเงินเดือน)

หมายเหตุ : 1) บริษัทที่ให้สิทธิ์พนักงานเกินกว่า 50% ของพนักงานท้ังหมด ส่วนใหญ่คือพนักงานระดับปฏิบัติการ ขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับสูง 
       2) บริษัทที่ให้สิทธิ์พนักงานไม่เกิน 30% ของพนักงานท้ังหมด ส่วนใหญ่คือพนักงานระดับหัวหน้างาน ขึ้นไปถึงผู้บริหารระดับสูง
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• อัตราการเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นตามอตัราเงินท่ีบริษัทสมทบให้แก่พนักงานท่ีเพิม่ขึ้น
• การให้สิทธิ์ขาดในหุ้นมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าปจัจัยเรื่องเงินสมทบของบรษิัท ซึ่งสะท้อน

ได้ว่าพนักงานที่เข้าโครงการสนใจเรื่องการออมของตนเองมากกว่า

ค่าเฉลี่ยของอัตราการเข้าร่วมโครงการ แยกตามปัจจัยด้านการให้สิทธิ์ขาดในหุ้น 
อัตราการออมของสมาชิก และอัตราเงินสมทบของบรษิัท (หน่วย: %)

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลจาก 4 โครงการ ซึ่งมีอัตราการเข้าร่วมโครงการที่ 80% และ 90% จ านวนละ 2 โครงการ
                   ** เป็นข้อมูลจาก 1 โครงการ

การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (พัฒนาการของโครงการ)

ให้สิทธิข์าดในหุ้น สัดส่วนเงินที่บริษัทสมทบ รวม

(% ของเงินที่พนักงานออม)

1 - 5 6 - 10 11 - 15 เกินกว่า 15

ใช่ 1-50 50 50

51-100 85* 90 70 100 86

มากกว่า 100 95 95

รวม 90 70 70 100 86

ไม่ใช่ 1-50 60 60

51-100 100** 100

รวม 80 80

รวมทั้งหมด 88 70 70 100 85

สัดส่วนเงินที่พนักงานออม

(% ของเงินเดือน)
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• โครงการ EJIP สามารถตอบโจทย์และไดผ้ลเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของบรษิัทส่วนใหญ่ได้ โดยมี  8 จาก 11 
โครงการมีความประสงค์ด าเนินโครงการต่อเน่ืองหรือต่ออายุโครงการ

• ส าหรบัโครงการที่ไมท่ าต่อ สาเหตุเกิดจากบรษิัทจดทะเบียนได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 โครงการ และ
เกิดจากปัจจัยภายในของบริษัท เช่น สนใจในเครื่องมือการให้ผลตอบแทนประเภทอื่น และราคาหุ้นของบรษิัท
ปรบัสูงขึ้นมากรวม 2 โครงการ

จ านวนบรษิัทที่ท าโครงการต่อเนื่อง     (หน่วย: บริษัท)

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะข้อมูลของโครงการที่หมดอายุภายในปี 2556 เท่านั้น ซึ่งมีจ านวน 11 โครงการ

การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (พัฒนาการของโครงการ)

กลุ่มพนักงาน ต่ออายุ รวม

ที่ได้สิทธิ์ โครงการ

1 - 50 51 - 100 เกินกว่า 100

เกินกว่า 50% ต่อ 1 2 2 5

ของพนักงานทั้งหมด ไม่ต่อ 1 1 2

ต่ ากว่า 30% ต่อ 3 3

ของพนักงานทั้งหมด ไม่ต่อ 1 1

รวม ต่อ 1 5 2 8

ไม่ต่อ 0 1 2 3

เงินที่บริษัทสมทบ

(% ของเงินที่ พนง. ออม)
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• สมาชิกโครงการส่วนใหญ่มีก าไรจากการลงทนุในโครงการ EJIP โดยมี 7 บริษัท จาก 14 บริษัท มีก าไรจากการลงทุนมากกวา่ 
50% ของเงินลงทุนเริ่มต้น

• 9 บริษัทจาก 14 บริษัท มีอัตราเงินปันผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่า 3.0% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าธนาคาร
พาณิชย์
อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และอตัราเงินปันผล (เริ่มโครงการ - สิ้นไตรมาส 3/2555 หรือสิ้นอายุโครงการ)

หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะ
ข้อมูลของบริษัทที่เร่ิม
โครงการภายใน 30 ก.ย. 
2555 ซึ่งมีจ านวน 14 บริษัท

การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (พัฒนาการของโครงการ)

หลักทรัพย์ (บริษัท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ (%)

ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินปัน
ผลตอบแทนต่อปี (%)

A 315.2 2.6 
B 286.0 6.6 
C 148.9 2.3 
D 123.3 3.6 
E 108.0 5.5 
F 60.2 1.3 
G 52.2 6.7 
H 48.1 4.0 
I 34.5 1.2 
J 23.4 8.5 
K 11.5 6.4 
L -1.8 0.9 
M -7.8 6.1 
N -39.4 3.3 

SET Index 
(1 ม.ค. 2552 – 30 ก.ย.2555) 188.6 3.4



การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (ปัจจัยที่มผีลต่อความส าเร็จ)
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• ปัจจัยสนับสนุนพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและสรา้งความเข้าใจให้ดีขึ้น 
• การได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานเป็นอีกปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนพนักงานสมัครเขา้โครงการ
• ปัจจัยสนับสนุนบริษัทในการท าโครงการคอืการปรับกฎเกณฑ์เรื่องการจัดการกรณีพนกังานสิ้นสุดสมาชิกภาพก่อนก าหนด
• ผู้ท าโครงการที่ให้สิทธิ์แก่ พนง. ทั้งหมด มีความเห็นวา่การท าประชาสัมพันธ์ส าคัญที่สุด ขณะที่โครงการทีใ่ห้สิทธิ์แก่ พนง. 

บางส่วนมีความเห็นวา่ปัจจัยเรื่องกฎเกณฑ์ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างส าคัญที่สุด

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ EJIP ของพนักงานและบริษัทในกลุ่มตัวอย่าง (แยกตามการให้สิทธ์ิพนักงาน)

กลุ่มพนักงาน

ที่ได้สิทธ์ิ ประชาสัมพันธ์ การได้รับ ปรับปรุงวิธีการเปิดเผย การจัดการ ปรับปรุงเกณฑ์

เพ่ิมข้ึน สิทธิประโยชน์ ข้อมูลซื้อขายหุ้น กรณีพนักงาน การเปิดเผยข้อมูล

ทางภาษี ของผู้บริหาร ส้ินสุดสมาชิกภาพ การซื้อหุ้นของบริษัท

เกินกว่า 50% 5 2 0 1 2

ของพนักงานทั้งหมด

(8 โครงการ)

ต่ ากว่า 30% 5 5 4 7 2

ของพนักงานทั้งหมด

(11 โครงการ)

รวมทั้งหมด 10 7 4 8 4

ปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพนักงาน ปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อบริษัท
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• ระยะเวลาโครงการที่ยาวขึ้น ท าให้บรษิัทจดทะเบียนกังวลมากขึ้นในเรื่องกฎเกณฑ์การจัดการกรณีพนักงาน
สิ้นสุดสมาชิกภาพกอ่นก าหนด

• ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเรจ็ส าหรับโครงการทีม่ีอัตราการเข้าร่วมต่ าคือการประชาสัมพันธ์ ขณะที่โครงการที่มี
อัตราการเข้าร่วมสูงคือต้องแก้ปัญหาที่ด้านสิทธิประโยชน์ทั้งของพนักงานและบรษิัทจดทะเบียน

การท าโครงการ EJIP ของบริษทัจดทะเบียนไทย – ผลส ารวจ (ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ EJIP ของพนักงานและบริษัทในกลุ่มตัวอย่าง (แยกตามระยะเวลา และอัตราการสมัคร)

หัวข้อ รายละเอียด

ของหัวข้อ ประชาสัมพันธ์ การได้รับ ปรับปรุงวิธกีารเปิดเผย การจัดการ ปรับปรุงเกณฑ์

เพ่ิมข้ึน สิทธปิระโยชน์ ข้อมูลซือ้ขายหุ้น กรณีพนักงาน การเปิดเผยข้อมูล

ทางภาษี ของผู้บริหาร ส้ินสุดสมาชิกภาพ การซือ้หุ้นของบริษัท

ระยะเวลา 1 - 2 ปี (6 โครงการ) 4 2 - - 2

โครงการ 3 - 4 ปี (8 โครงการ) 4 4 2 3 1

5 ปีข้ึนไป (5 โครงการ) 2 1 2 5 1

รวม 10 7 4 8 4

อัตรา 50-70% (4 โครงการ) 3 2 - 2 -

การตัดสินใจ 71-90% (6 โครงการ) 2 3 2 2 2

เข้าร่วมโครงการ 91% ข้ึนไป (7 โครงการ) 3 1 2 3 2

ไม่มีข้อมูล (2 โครงการ) 2 1 - 1 -

รวม 10 7 4 8 4

ปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อพนักงาน ปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อบริษัท



„ การท าโครงการ EJIP ในต่างประเทศ
„ การท าโครงการ EJIP ของบริษัทจดทะเบียนไทย
„ การให้บริการโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์
„ อุปสรรคและแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
ท าโครงการ

„ บทส่งท้าย

21



การใหบ้ริการโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์ – ประสบการณท์ี่มีตอ่ บจ. (1/2)
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โบรกเกอร์ A โบรกเกอร์ B โบรกเกอร์ C โบรกเกอร์ D

เหตุใด บจ. จึงสนใจ
ท า EJIP

1) ต้องการให้พนักงานมีความรู้สึกมีส่วนรว่มเป็นเจ้าของและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
2) ต้องการให้ผลตอบแทนในระยะยาวแก่พนกังาน
3) ต้องการเครือ่งมือทางการเงินที่สามารถทดแทน ESOP ได้

Key success ของ 
บจ. ที่ประสบ
ความส าเร็จ

1) ผู้บริหารให้
ความส าคัญ

1) มี HR เข้ามามีส่วน
ร่วม

1) ผู้บริหารให้ความส าคัญ
2) ไม่กระทบผู้ถือหุ้นเดมิ
3) จัดท างบประมาณชดัเจน

1) มีอัตราการออมและใส่
เงินสมทบที่เหมาะสม

2) บริษัทและพนักงานต้อง
เข้าใจเรื่องหุ้น

พัฒนาการของ
โครงการเป็นอย่างไร

จ านวนสมาชิก
ค่อนขา้งคงที่

จ านวนสมาชิก
ค่อนขา้งคงที่

มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึน้ 1) จ านวนสมาชิกค่อนขา้ง
คงที่

2) มีพนักงานของโครงการ 
EJIP เปิดบัญชีและซื้อ
ขายหุ้นในบัญชีปกติ

• จากการสมัภาษณ์บริษัทหลักทรพัย์ 4 ราย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและให้บรกิาร EJIP 14 โครงการ จาก 12 
บรษิัท มีความเห็นตรงกันว่าบรษิัทจดทะเบียนท าโครงการ EJIP เน่ืองจากต้องการให้พนักงานรู้สึกมีสว่นร่วมเป็น
เจ้าของและเติบโตไปพร้อมกบับรษิัท

• ความสนใจท าโครงการ EJIP เกิดจากความประสงค์ของบรษิทัจดทะเบียนเป็นหลัก
• ปัจจัยสนบัสนุนให้โครงการประสบความส าเร็จคือ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนให้ความส าคัญ และการจดัสรร

งบประมาณให้เหมาะสมกบัฐานะการเงินของบรษิัท



โบรกเกอร์ A โบรกเกอร์ B โบรกเกอร์ C โบรกเกอร์ D

อุปสรรคส าคัญของ
บริษัทจดทะเบียน

การจัดการกรณีพนักงาน
สิ้นสุดสมาชิกภาพ
โครงการก่อนก าหนด 

1) สภาพคล่องการซือ้ขาย
หุ้นเฉลี่ยต่อวันต่ าเกินไป

2) สร้างความเข้าใจใน
หลักการของ  EJIP และ
ประโยชน์ที่บริษัทและ
พนักงานจะไดร้ับ

1) สภาพคล่องการซือ้ขาย
หุ้นเฉลี่ยต่อวันต่ าเกินไป

2) การจัดการกรณีพนักงาน
สิ้นสุดสมาชิกภาพ
โครงการก่อนก าหนด 

ไม่พบ

สาเหตุที่บริษัทจด
ทะเบียนไม่สามารถ
ท าโครงการ EJIP ได้
คืออะไร

ข้อจ ากัดภายในของ
บริษัทที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของ ESOP 
มากกวา่

ไม่พบ 1) ราคาหุ้นสูงเกินไป
2) สภาพคลอ่งการซื้อขาย

หุ้นเฉลี่ยต่อวันต่ าเกินไป
3) ขาดความต่อเนื่องของ
ทีมงานที่ดแูลโครงการ 
EJIP

ไม่พบ

การใหบ้ริการโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์ – ประสบการณท์ี่มีตอ่ บจ. (2/2)

บรษิัทหลักทรพัย์มีความเห็นว่าอุปสรรคส าคัญของบริษัทจดทะเบียนในการท าโครงการ EJIP คือ 
1) การจัดการกรณพีนักงานสิ้นสุดสมาชกิภาพโครงการก่อนก าหนด
2) บรษิัทจดทะเบียนบางแห่งมสีภาพคล่องการซื้อขายหลักทรพัย์ต่อวันอยู่ในระดบัต่ า และ 
3) ขาดความต่อเนื่องของทีมงานภายในบรษิัทจดทะเบียนทีดู่แลโครงการ EJIP
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การให้บรกิารโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์ – ทัศนคติของบริษัทหลักทรัพยใ์นเชิงธุรกิจ

โบรกเกอร์ A โบรกเกอร์ B โบรกเกอร์ C โบรกเกอร์ D

EJIP มีประโยชน์ต่อบรษัิท
หลักทรัพย์อย่างไร

ขยายฐานลูกคา้

จ านวนบัญชีที่ซื้อขายต่อเนื่อง 
(Active rate)

ไม่ทราบแน่ชัด ไม่ทราบแน่ชัด มี 20 – 30% ของบัญชี 
EJIP ที่มีการซื้อขายใน
บัญชีหุ้นปกติ

มี 30 – 50% ของบัญชี 
EJIP ที่มีการซื้อขายใน
บัญชีหุ้นปกติ

อุปสรรคส าคัญในการท าธุรกิจ มีอัตราก าไร
ต่ า

1) มีอัตราก าไรต่ า
2) มีการแข่งขันด้านราคา
การให้บริการ

1) ต้นทุนการด าเนินงาน
สูง แม้มีโครงการทั้งดา้น 
EJIP และ บัญชีออมหุน้

มีอัตราก าไรต่ า

สิ่งที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐ
พิจารณาและปรับปรุง

ประชาสัมพันธ์
แก่ บจ.

1) ประชาสัมพันธ์แก่ บจ.
2) พิจารณากฎเกณฑ์การ
จัดการกรณีพนักงาน
สิ้นสุดสมาชิกภาพ
โครงการก่อนก าหนด 
(เปรียบเทียบกับ PVD)

ประชาสัมพันธ์แก่ HR สร้างความเข้าใจเรื่อง
หุ้น และโครงการ EJIP 
ให้แก่ พนักงาน และ บจ. 
(CEO/ CFO/ HR)

ข้อดีของ EJIP เทียบกับ ESOP มึขั้นตอนด าเนินการง่ายกว่า เนื่องจากไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถอืหุ้น

• บรษิัทหลักทรพัย์ได้ประโยชน์จากโครงการ EJIP คือการขยายฐานลูกค้า
• อุปสรรคของบรษิัทหลักทรัพย์คือ ต้นทุนต่อหน่วยจากการให้บริการอยู่ในระดบัสูง 
• สิ่งที่ประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาคือ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และพจิารณากฎเกณฑ์การจัดการกรณี

พนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพโครงการก่อนก าหนด 

24



„ การท าโครงการ EJIP ในต่างประเทศ
„ การท าโครงการ EJIP ของบริษัทจดทะเบียนไทย
„ การให้บริการโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์
„ อุปสรรคและแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
ท าโครงการ

„ บทส่งท้าย
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อุปสรรคและแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าโครงการ (1/2)

อุปสรรคของบริษัท
จดทะเบียนและ

สมาชิก
รายละเอียด ข้อเสนอแนะ

1. การจัดการกรณี
พนักงานสิ้นสุด
สมาชิกภาพ 
(เอกสารแนบ 1)

1) บจ. กังวลเรื่องการดแูลผลประโยชน์ของนายจ้าง
ในกรณีพนกังานออกจากโครงการก่อนก าหนด

2) บจ. และบริษัทหลักทรพัย์ใช้ข้อบังคับกองทุน
ของ พรบ. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตัดสินใจท าโครงการ EJIP แต่ยังขาด
ความเข้าใจใน พรบ. อย่างถูกต้อง

3) บจ. มีความกังวลในการท าสัญญาโครงการที่อาจ
ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

1) บจ. ควรท าสัญญาโครงการในลกัษณะสัญญา
เอกเทศ ไม่เกี่ยวข้องกบัสัญญาจ้างงานปกติ และ
เกิดจากความสมัครใจระหวา่งบริษัทและพนกังาน

2. ประชาสัมพันธ์
โครงการ

1)พนักงาน บจ. ไม่เข้าใจหลักการลงทุนในหุ้น
2)บจ. ขาดบุคลากรที่เขา้ใจวิธีท าโครงการให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

1) จัดสัมมนาให้ บจ. และบริษัทหลักทรัพย์แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความ
ต้องการของแตล่ะฝา่ยได้ดีขึ้น

2) บริษัทหลักทรัพย์สรา้งความเชื่อมั่นแก่ บจ. เพ่ิมขึ้น 
ในเรื่องการมรีะบบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
การรั่วไหลขอ้มูลและการท า front running ที่ดีพอ
ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานและมีการก ากับดูแลโดย 
กลต. อยู่แลว้

3. ข้อมูลการซื้อ
ขายหุ้นของ
บริษัทรั่วไหล

บจ. กังวลวา่บริษัทหลกัทรัพย์และผู้เกี่ยวขอ้งใน
การด าเนินโครงการจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใชส้ร้าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว (front running)

4. ขั้นตอนซื้อขาย
หุ้นของผู้บริหาร

มีความเส่ียงที่ข้อมูลรายได้ผู้บริหารจะรั่วไหล เนื่อง 
จากมีผู้เก่ียวข้องหลายส่วนรู้ข้อมลูการซื้อขายหุ้น 26

• อุปสรรคส าคัญของบรษัิทจดทะเบียน (บจ.) และสมาชิกมี 4 เรื่อง คือกฎเกณฑ์ที่จัดการเมื่อพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ข้อมลูการซื้อขายหุ้นของบริษัทรัว่ไหล และการปรับปรุงขั้นตอนการขายหุ้นของผู้บริหาร 



27

ปัญหาของ
บริษัทหลักทรัพย์ 

รายละเอียดของปัญหา ข้อเสนอแนะ

ต้นทุนการ
ด าเนินงานสูง

ต้นทุนการให้บรกิารสูง เนื่องจากต้องลงทุน
ระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับวิธีการลงทุน
และการบริหารจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ควรมรีะบบจัดการที่รองรับการ
ลงทุนแบบ dollar cost average ซึ่งจะช่วยต่อยอด
ไปสู่การให้บริการโครงการ EJIP ได้ง่ายขึ้น

อุปสรรคและแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าโครงการ (2/2)

• บรษิัทหลักทรพัย์ไมส่ามารถผลักดันโครงการได้เต็มที่ เนื่องจากต้องพึ่งพาความตอ้งการของบรษิัทจดทะเบียนและ
มีต้นทุนการด าเนินงานต่อหน่วยสูง ท าให้ขาดแรงจูงใจในการให้บริการโครงการ EJIP



„ การท าโครงการ EJIP ในต่างประเทศ
„ การท าโครงการ EJIP ของบริษัทจดทะเบียนไทย
„ การให้บริการโครงการ EJIP ของบริษัทหลักทรัพย์
„ อุปสรรคและแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน
ท าโครงการ

„ บทส่งท้าย
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ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการท าโครงการ EJIP ของ บจ. ไทย

ประเด็นด้านกฎเกณฑ์ส าหรบัการจัดการกรณพีนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพก่อนก าหนด
1) บรษิัทจดทะเบียนอาจท าสัญญาโครงการ EJIP ในรูปแบบสัญญาเอกเทศ โดยมีข้อควรระวังที่ส าคัญคือ 

- เป็นสัญญาที่เกิดจากความสมัครใจระหว่างบรษิัทและพนักงาน
- เป็นสัญญาที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับสัญญาจ้างงานปกติ

ประเด็นด้านการท าธุรกิจของบรษิัทหลักทรัพย์
2) บรษิัทหลักทรพัย์ควรมรีะบบจัดการทีร่องรับการลงทุนแบบ dollar cost average ซึ่งจะช่วยให้บรษิัท

หลักทรัพย์สามารถพัฒนาให้บริการโครงการ EJIP ได้ง่ายขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปสูพ่นักงานของบรษิัท
จดทะเบียนได้เพิ่มขึน้

ประเด็นด้านความรูค้วามเข้าใจ
3) บรษิัทหลักทรพัย์สรา้งความเชื่อมั่นแก่ บจ. เพิ่มขึ้น ในเรื่องการมีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ

รั่วไหลข้อมูลและการท า front running ที่ดีพอ ซึ่งปฏบิัติตามมาตรฐานและมีการก ากับดูแลโดย กลต. 
4) จัดสัมมนาให้ผูบ้ริหารบรษิัทจดทะเบียนและบรษิัทหลักทรัพยแ์ลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจในความต้องการของแต่ละฝา่ยไดด้ีขึ้น
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(เอกสารแนบ 1) เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและโครงการ EJIP

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(Provident fund)

โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน
(EJIP)

ความหมาย กองทุนที่นายจ้างและลกูจ้างรว่มกันจัดตั้ง
ขึ้นโดยสมัครใจ และมีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ให้

การร่วมลงทุนระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างโดย
สมัครใจ ทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตน
ท างานอยู่เป็นรายงวด สม่ าเสมอ

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างเมื่อยาม
เกษียณหรือออกจากงาน 

1) สร้างแรงจูงใจในการท างาน
2) รักษาบุคลากรไวก้ับบริษัทในระยะยาว
3) สร้างความรู้สึกมีส่วนรว่มในความเป็น
เจ้าขององค์กร

หน่วยงานก ากับดูแล กลต. ไม่มี แต่ต้องแจ้ง กลต. เพ่ือวัตถุประสงค์ 2 เรื่อง
คือ 1) กลต. รับทราบการจัดตั้งโครงการ และ
2) กลต. เห็นชอบวา่ผู้บริหาร บจ. ไม่ต้อง
รายงานการซื้อหุ้นในกรณีซื้อหุ้นในโครงการ 
EJIP

กฎเกณฑ์ควบคุม พรบ. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไม่มี

ลักษณะการบริหารเงิน จัดตั้งเป็นกองทุนรวม โดยมีผู้จัดการ
กองทุนเป็นผู้บริหารเงนิลงทุน

เป็นบัญชีหลักทรัพย์แยกรายบุคคล

การจัดการกรณีพนักงานสิ้นสุด
สมาชิกภาพกอ่นก าหนด

ขึ้นอยู่กับสัญญาระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง
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(เอกสารแนบ 2) หน่วยงานที่ให้ค าปรึกษา
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1) ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
โทรศพัท์ : 02-229-2021 
อีเมล์ : EJIP@set.or.th 

2) ฝ่ายพัฒนาบริษัท
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์
โทรศพัท์ : 02-695-9999 และ 02-263-6499
อีเมล์ : info@sec.or.th 

3) กองนิติการ กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน
โทรศพัท์ : 02-246-7039 
อีเมล์ : legal@labour.mail.go.th


