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แบบหนังสือขอมตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่อนุมตัใิห้ได้มาซ่ึงหลักทรัพย์ใหม่ 
โดยไม่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ทั้งหมดของกจิการ 

 
 วนัท่ี       20 พฤศจิกายน 2558   

เรียน   ผูถื้อหุน้ บริษทั  แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ด 

ขา้พเจา้ บริษทั เฟรเซอร์ส  พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ผูข้อผ่อนผนั”) ท่ีอยู่ 98 สาธรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีความประสงคจ์ะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัใหข้า้พเจา้ไดม้า
ซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“กิจการ”) โดยไม่
ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ  ทั้งน้ี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
1. จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จะขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
 

ประเภท 
 
 

 
 

รุ่น 

 
จ านวนหุ้น /  
หุ้นรองรับ1 
ท่ีจะขอมติ 

ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับ 
ท่ีจะขอมติเม่ือเทียบกบั ราคาต่อ

หน่วยของ 
หลกัทรัพย์
ท่ีจะขอมติ 

มูลค่าของ 
หลกัทรัพย ์
ท่ีจะขอมติ 

จ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ของกิจการ2 

สิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของ
กิจการ3 

หุ้นสามญั  685,700,997 29.51 29.51 7.25 4,971,332,228.25 
หุ้นบุริมสิทธิ  - - - - - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุ้น 

อตัราการใชสิ้ทธิ : 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : 
ราคาใชสิ้ทธิ : 

- - - - - 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ : 
ระยะเวลาแปลงสภาพ : 
ราคาแปลงสภาพ : 

- - - - - 

หลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี)  - - - - - 
  รวม 29.51 29.51  4,971,332,228.25 

                                                           
1 จ านวนหุน้รองรับ = จ  านวนหน่วยคูณดว้ยจ านวนหุน้ท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพต่อหน่ึงหน่วยของ

หลกัทรัพยใ์นรุ่นนั้น 
2 จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการภายหลงั 

การออกหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี + หุน้รองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีผูข้อผอ่นผนัจะขอมติในคร้ังน้ี   
3 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลงัการออกหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี +  

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุน้รองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีผูข้อผอ่นผนัจะขอมติในคร้ังน้ี 

                  แบบ 247-7 
   (สจ. 36/2546) 

 

เอกสารแนบ 6
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2. หุน้ท่ีถืออยูใ่นปัจจุบนั  
 (ขอ้มลู ณ วนัท่ียื่นค าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน) 

 
ช่ือ 

 
ประเภทหุ้น 

 
จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบ 
กบัจ านวนหุ้น 

ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดของกิจการ4 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั 
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ5 

I. ผูข้อผอ่นผนั - - - - 
II.  บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูข้อผอ่นผนั     
      1. - - - - - 
      2. - - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II      
      1. - - - - - 
      2. - - - - - 
 รวม - - - 

 

 
3. จ านวนหลกัทรัพยแ์ละสิทธิออกเสียงสูงสุดท่ีจะมีภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1. 

 
 

 
 

จ านวนหุ้น / 
หุ้นรองรับ 

จ านวนหุ้น /  
หุ้นรองรับ 

หลกัทรัพยท่ี์จะถือภายหลงัการไดม้าซ่ึง 
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 1. 

ช่ือบุคคล / นิติบุคคล ประเภทหลกัทรัพย ์ ท่ีถือก่อนขอมติ6 ท่ีจะขอมติ7 จ านวนหุ้น / 
หุ้นรองรับ8 

ร้อยละของหุ้น / หุ้นรองรับ
เม่ือเทียบกบัสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ9 
I. ผูข้อผอ่นผนั หุ้นสามญั - 685,700,997 685,700,997 29.51 

 หุ้นบุริมสิทธิ - - - - 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุ้น 
- - - - 

 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - - 
 หลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) - - - - 
II. บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูข้อผอ่นผนั      
     1. -  - - - - 
     2. -  - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ
บุคคลตาม  I และ II 

     

      1. -  - - - - 
      2.-  - - - - 
   รวม 685,700,997 29.51 

                                                           
4 จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ = จ านวนหุน้สามญั + หุน้บุริมสิทธิ 
5 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกิจการ 
6 จ านวนหุน้รองรับของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือก่อนขอมติ ใหร้ะบุเฉพาะจ านวนหุน้ท่ีจะไดจ้ากการใชสิ้ทธิซ้ือ 

หรือแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีไดม้าโดยไดรั้บผอ่นผนัการท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการในคร้ังอ่ืน
ก่อนการขอมติในคร้ังน้ี (ถา้มี) 

7 ดูเชิงอรรถ 1 
8 ดูเชิงอรรถ 1 
9 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ = สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลงัการออกหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี + สิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของหุน้รองรับหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือภายหลงัการไดม้าตามท่ีระบุใน I ถึง III 
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4. ในกรณีท่ีผูข้อผอ่นผนั หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนัหรือของบุคคลกลุ่มเดียวกบัผูข้อผอ่นผนั 

มีการถือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอยูด่ว้ย  หรือมีขอ้ตกลงอ่ืนท่ีจะท าใหไ้ดหุ้น้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 
เพ่ิมข้ึน  ใหร้ะบุ 
(1) จ านวนหุน้และสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจะไดม้าเพ่ิมข้ึนจากขอ้ตกลงอ่ืนนั้น หรือ 
(2) ประเภท อตัราการมีสิทธิซ้ือหุน้หรืออตัราการแปลงสภาพเป็นหุน้ต่อหลกัทรัพยห์น่ึงหน่วย   

ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพ และจ านวนหุน้และสิทธิออกเสียงท่ีจะไดม้าจากการ 
ใชสิ้ทธิซ้ือหรือแปลงสภาพตามหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีถือหรือท่ีจะไดม้านั้น 

 
- ไม่มี -  

5. ขอ้มลูเก่ียวกบัผูข้อผอ่นผนั  (ขอ้มลูตาม (2) ถึง (4) เฉพาะกรณีผูข้อผอ่นผนัเป็นนิติบุคคล) 
 

(1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจโดยสงัเขป 
 
ธุรกิจหลกัของผูข้อผอ่นผนั คือการลงทุนในบริษทัอ่ืนโดยในปัจจุบนัยงัมิไดเ้ร่ิมด าเนินงาน ผูข้อผ่อน
ผนัเป็นบริษทัย่อยของ บริษทั เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั  
เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอ้ยท์ ลิมิเต็ด (Frasers Centrepoint Limited หรือ “FCL”) FCL เป็นบริษทั 
ผูป้ระกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหน่ึงในบริษัท
อสังหาริมทรัพยใ์นอนัดบัตน้ในประเทศสิงคโปร์ โดยสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มี
มลูค่ากว่า 23,000 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์อง FCL แบ่งออกเป็นส่ีประเภทหลกั 
ได้แก่ ท่ีพักอาศัย อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการ
อุตสาหกรรม การด าเนินงานของ FCL ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก รวมกว่า 77 เมืองในทวีป
เอเชีย ออสตราเลเซีย และยุโรป และตะวนัออกกลาง นอกจากน้ี FCL ยงัเป็นบริษทัหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนบนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ (The Singapore Exchange Securities 
Trading Limited) อีกทั้งยงัเป็นสปอนเซอร์และผูบ้ริหารจดัการ (Manager) ของ Trusts จ านวน 2 
ทรัสตซ่ึ์งจดทะเบียนบนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ ไดแ้ก่ Frasers Centrepoint Trust 
ซ่ึงลงทุนในพ้ืนท่ีพาณิชยเ์ป็นหลกั และ Frasers Commercial Trust ซ่ึงลงทุนในพ้ืนท่ีส านกังานและ
พ้ืนท่ีธุรกิจเป็นหลกั และ Stapled Trust  อีกจ านวน 1 Trust ไดแ้ก่ Frasers Hospitality Business Trust 
ซ่ึงลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทโรงแรมเป็นหลกั (อนัประกอบดว้ย Frasers Hospitality Real Estate 
Investment Trust และ Frasers Hospitality Business Trust) ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาตรวจสอบ
จากเวบ็ไซต ์www.fraserscentrepoint.com 
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(2) ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ผูข้อผอ่นผนัมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 1,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 1,000 บาท 

 
(3) รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้10ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก11ของผูข้อผอ่นผนั ซ่ึงเป็นขอ้มลูล่าสุด  

ณ วนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2558  
 

ช่ือ 
 

จ านวนหุน้ 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวน 
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของผูข้อผอ่นผนั12 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

ผูข้อผอ่นผนั13 

1.  บริษทั เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด)์  
พีทีอี แอลทีดี* 

997 99.7 99.7 

2.  นายล้ิม อ้ี เซ็ง 1 0.1 0.1 
3. นายเจีย คงชุง 1 0.1 0.1 
4.  นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์ 1 0.1 0.1 

หมายเหตุ FCL เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซ่ึงถือหุน้ใน บริษทั เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด)์ พีทีอี แอลทีดี คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ FCL ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 มีดงัน้ี 

 
ช่ือ 

 
จ านวนหุน้ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัจ านวน 
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของผูข้อผอ่นผนั 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

ผูข้อผอ่นผนั 
1.  บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ จ ากดั1 1,716,160,124 59.28 59.28 
2.  InterBev Investment Limited2 824,847,644 28.49 28.49 

หมายเหตุ 

1. นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ต่างถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 ในบริษทั ทีซีซี 
แอสเซ็ทส์ จ ากดั (“ทีซีซีเอ”)  จึงถือไดว้า่นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี มีส่วน
ไดเ้สียในสดัส่วนร้อยละ 59.28 ของหุน้ทั้งหมดใน FCL ท่ี ทีซีซีเอ ถืออยู ่ทั้งน้ี นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และ

                                                           
10 ใหน้บัผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258  และผูถื้อหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนั เป็นกลุ่มเดียวกนั 
11 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดตามรายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรกขา้งตน้เป็นผูถื้อหุน้ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของผูข้อผอ่นผนัอยา่งมีนยัส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมีอ  านาจ
จดัการ (authorized director) ในผูข้อผอ่นผนั)  และมีบุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง (ultimate shareholder)  
(เช่น ผูถื้อหุน้มีสถานะเป็น holding company หรือ  nominee account) ใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีเป็น ultimate shareholder และ
ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบุคคลดงักล่าวดว้ย 
12 จ  านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูข้อผอ่นผนั = จ านวนหุน้สามญั + หุน้บุริมสิทธิ – หุน้ท่ีซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ิน
เดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการยืน่ค  าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน 
13 สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อผอ่นผนั = สิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูข้อผอ่นผนั 
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คุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี เป็นผูถื้อหุน้ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ 
หรือการด าเนินงานของผูข้อผอ่นผนัอยา่งมีนยัส าคญั และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีแทจ้ริงของ FCL และผู ้
ขอผอ่นผนั 

2. International Beverage Holdings Limited (“IBHL”) ถือหุน้โดยตรงทั้งหมดใน InterBev Investment 
Limited (“IBIL”) ดงันั้นจึงถือไดว้่า IBHL มีส่วนไดเ้สียในหุ้นของ FCL ทั้งหมดท่ี IBIL ถืออยู่ (ใน
สดัส่วนร้อยละ 28.49) 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ถือหุน้โดยตรงทั้งหมดใน IBHL จึงถือไดว้า่ ไทยเบฟ
มีส่วนไดเ้สียในหุน้ของ FCL ทั้งหมดท่ี IBIL ถืออยู ่

บริษทั สิริวรรณา จ ากดั (“สิริวรรณา”) ถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.27 ของหุ้น
ทั้งหมดของไทยเบฟ จึงถือไดว้า่ สิริวรรณา มีส่วนไดเ้สียในหุน้ของ FCL ทั้งหมดท่ี IBIL ถืออยู ่

MM Group Limited (“MM Group”) ถือหุน้โดยตรงทั้งหมดใน Maxtop Management Corp. (“Maxtop”) 
Risen Mark Enterprise Ltd. (“RM”) และ Golden Capital (Singapore) Limited (“GC”) โดย Maxtop RM 
และ GC ต่างถือหุ้นโดยตรงในไทยเบฟ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.23 ร้อยละ 3.32 และ ร้อยละ 0.06 
ตามล าดบั จึงถือไดว้า่ MM Group มีส่วนไดเ้สียในหุน้ของ FCL ทั้งหมดท่ี IBIL ถืออยู ่

สัดส่วนการถือหุ้นของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี ทั้งหมดใน สิริวรรณา 
และ MM Group คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในแต่ละบริษทัดงักล่าว 
ตามล าดบั ดงันั้น จึงถือไดว้่า นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี มีส่วนไดเ้สียใน
หุน้ของ FCL ทั้งหมดท่ี IBIL ถืออยู ่ โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ดงัน้ี 
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หมายเหตุ 

(1) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา  สิริวฒันภกัดี 

(2) ขอ้มูลการถือหุ้นของไทยเบฟ ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2558 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ของไทยเบฟ 

นายเจริญ  
สิริวฒันภกัดี 

คุณหญิงวรรณา  
สิริวฒันภกัดี 

นายปณต  
สิริวฒันภกัดี 

นายฐาปน  
สิริวฒันภกัดี 

(1) 50% 

50% 

50% 50% 
50% 

50% 50% 50% 

บริษทั อเดลฟอส 
จ ากดั 

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
กจิการ 

66.01% 

55.73% 

MM Group 
Shiny Treasure 

Holdings Limited 

 
GC 

 
RM 

 
Maxtop 

 
สิริวรรณา 

100% 100% 100% 49% 25.5% 25.5% 

0.06% 3.32% 17.23% 45.27% 

ไทยเบฟ2 

IBHL 

IBIL 

ทีซีซีเอ 

FCL 

บริษทั เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด์) พทีีอ ีแอลทีดี 

ผู้ขอผ่อนผนั 

100% 

100% 

28.49% 59.28% 

100% 

99.70% 
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(4) รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของผูข้อผอ่นผนั ณ วนัท่ี  9 พฤศจิกายน 2558 
ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายล้ิม อ้ี เซ็ง กรรมการ 
2. นายเจีย คง ชุง กรรมการ 
3. นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์ กรรมการ 
 
รายช่ือคณะกรรมการของ FCL มีดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเจริญ สิริวฒันภกัดี กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และประธานกรรมการ 
2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และรองประธานกรรมการ 
3. นายชาร์ลส์ หมอ็ก มิง หยิง กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และประธานคณะกรรมการอิสระ 
4. นายฉาน เฮง หวิง กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ 
5. นายฟิลลิป เอง เฮง นี กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ 
6. นายหวี จู โหยว กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ 
7. นายวีระวงค ์จิตตมิ์ตรภาพ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ 
8. นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  
9. นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  
10. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  
 
รายช่ือผูบ้ริหารของ FCL มีดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายล้ิม อ้ี เซ็ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (Group Chief 

Executive Officer) 
2. นายเชียง กอ็ก เกียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจและทรัพยสิ์น  

(Chief Executive Officer, Development and Property) 
3. นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการลงทุน (Chief Investment 

Officer) 
4. นายเจีย คง ชุง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายการเงิน (Chief Financial  

Officer) 
5. นายโช เปง ซมั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทั Frasers Hospitality Pte 

Ltd. (Chief Executive Officer, Frasers Hospitality Pte Ltd.) 
6. นายแทง กอ็ก ไก คริสโตเฟอร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ Frasers Centrepoint  

Commercial และ Greater China  (Chief Executive Officer, 
Frasers Centrepoint Commercial and Chief Executive Officer, 
Greater China) 
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6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูข้อผอ่นผนักบักิจการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ  
ไม่วา่จะเป็นการถือหุน้ การมีสัญญา หรือขอ้ตกลงท่ีมีหรือจะมีระหวา่งกนัในดา้นต่าง ๆ (เช่น การบริหาร  
ฯลฯ)  และขอ้ตกลงท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งกนั และในกรณีท่ีผูข้อผอ่นผนัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักิจการ 
ใหร้ะบุลกัษณะความสัมพนัธ์ในฐานะบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักิจการ เช่น เป็นผูบ้ริหารหรือเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ของกิจการ 
 
6.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูข้อผอ่นผนักบักิจการ 

ก)   นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี กรรมการและผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของ  ทีซีซีเอ  และ IBIL ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ FCL 
ในปัจจุบนั (ทีซีซีเอ และ IBIL ถือหุ้นใน FCL ร้อยละ 59.28 และร้อยละ 28.49 ตามล าดับ)  มี
ความสัมพนัธ์เป็นญาติสนิทกบักรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของกิจการ (อนัไดแ้ก่ นายปณต สิริวฒัน
ภักดี14 นายฐาปน สิริวฒันภักดี15 และนายโชติพฒัน์  พีชานนท์16) (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างการถือหุน้ในขอ้ 5 (3)) 

 
ข) FCL (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูข้อผอ่นผนั) กิจการ และบริษทั ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(“UV”) (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ) มีกรรมการร่วมกนัดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกรรมการ 
FCL 

(ผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของผูข้อผอ่นผนั) 

GOLD 
(กิจการ) 

UV 
(ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ของกิจการ) 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  -  * 
นายปณต สิริวฒันภกัดี  * * 
นายโชติพฒัน์ พีชานนท ์  * - 
นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  * * 

   หมายเหตุ *กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

 

                                                           
14  นายปณต สิริวฒันภกัดี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ UV และ FCL นอกจากน้ี ยงัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ UV ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ในกิจการ (นายปณต สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษทั อเดล
ฟอส จ ากดั ซ่ึง ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทั้งน้ี นายปณต สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรชายของนาย
เจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

15  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ และ UV นอกจากน้ี ยงัเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ UV ซ่ึงเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 55.73 ในกิจการ (นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 50.00 ในบริษทั อเดลฟอส  
จ ากดั ซ่ึง ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2558  ถือหุ้นร้อยละ 66.01 ใน UV) ทั้งน้ี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นบุตรชายของนายเจริญ 
สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 

16  นายโชติพฒัน์  พีชานนท ์ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ และ FCL ทั้งน้ี นายโชติพฒัน์  พีชานนท ์เป็นสามีของ
บุตรสาวของนายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี 



 

 
0115844-0000001 BN:3449798.15 

9 

6.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูข้อผอ่นผนักบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของกิจการ 

  นายปณต สิริวฒันภกัดี นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์ และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของ FCL ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูข้อผอ่นผนั ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของกิจการดว้ย นอกจากน้ี นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริ
วฒันภกัดี มีความสัมพนัธ์เป็นญาติสนิทกบั เป็นญาติสนิทกบักรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
กิจการ ไดแ้ก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์ (โปรดดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในเชิงอรรถท่ี 14-16) 

 6.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูข้อผอ่นผนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ 

  นายปณต สิริวฒันภกัดี และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ด ารงต าแหน่งกรรมการของ FCL ซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของผูข้อผอ่นผนั ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของ UV ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ โดย UV ถือหุน้เป็นสดัส่วนร้อยละ 55.73 ของหุน้ทั้งหมดในกิจการ 
นอกจากน้ี นายเจริญ สิริวฒันภกัดี และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี มีความสัมพนัธ์เป็นญาติสนิทกบั 
เป็นญาติสนิทกบักรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของ UV ไดแ้ก่ นายปณต สิริวฒันภกัดี และ นายฐาปน สิริ
วฒันภกัดี และนายโชติพฒัน ์ พีชานนท์ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเชิงอรรถท่ี 14-16) 

 6.4 รายการระหวา่งกนัของกิจการกบัผูข้อผอ่นผนั 

  ในระหวา่งปี 2557 และ ช่วงเกา้เดือนแรกของปี 2558 ผูข้อผ่อนผนัไม่มีรายการระหว่างกนักบักิจการ
หรือบริษทัยอ่ยของกิจการ  

  อยา่งไรกดี็ ในระหวา่งปี 2557 บริษทั เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด)์ พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของผูข้อผอ่นผนัไดข้ายหุน้ทั้งหมดท่ีบริษทั เฟรเซอร์ส (ไทยแลนด)์ พีทีอี แอลทีดี ถืออยูใ่นบริษทั 
กรุงเทพบา้นและท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กิจการ โดยมีมลูค่าของรายการเท่ากบั 57,462,091 
เหรียญสิงคโปร์ หรือคิดเป็น 1,472,632,722 บาท 

 6.5 สญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีมีนยัส าคญัระหวา่งผูข้อผอ่นผนักบักิจการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ 

- ไม่มี - 

7. รายช่ือบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผอ่นผนัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ ณ วนัก าหนดผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ประชุม ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 

- ไม่มี - 
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8. รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

และท่ีคาดวา่จะเป็นหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ตามขอ้ 1 

รายช่ือคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
 ช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายวนัชยั ศารทูลทตั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2 นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการ 
4 นายโชติพฒัน์ พีชานนท ์ กรรมการ 
5 นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ 
6 นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
7 นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8 นายอุดม พวัสกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9 นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
รายช่ือคณะกรรมการของกิจการท่ีคาดวา่จะมีการเปล่ียนแปลงหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยใ์หม่ตามขอ้ 1 

- ไม่มี -  

9. แผนการด าเนินการภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 

(1) มีแนวทางด าเนินงานการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัผูข้อผ่อนผนัโดยใหค้วามส าคญักบัตลาดท่ีอยู่
อาศยัของผูมี้รายไดร้ะดบักลาง  และปรับกลยทุธ์การลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีสร้างการเติบโตของรายได้
ประจ าจากการใหเ้ช่าและเงินปันผล 

(2) FCL จะประสานความร่วมมือทางธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ระหวา่งกนั เช่น ความรู้เทคโนโลยี การพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ฐานลูกคา้ เครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงจะส่งผูบ้ริหารหรือพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์มาเขา้ร่วมประชุม หารือและแบ่งปันประสบการณ์กบักิจการในฐานะฝ่ายจดัการของ
กิจการซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถการแข่งขนัของกิจการในอนาคต 

(3) ใชกิ้จการเป็นฐานในการด าเนินธุรกิจผูข้อผอ่นผนัมีความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ การพฒันาโครงการขนาด
ใหญ่ท่ีมีการใหบ้ริการหลากหลายรูปแบบ (Large scale mixed-used projects)  รวมถึงการจดัตั้ง 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(REIT) และ 

(4) FCL และผูข้อผอ่นผนัจะไม่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาท่ีอยู่อาศยัในแนวราบในประเทศไทย ซ่ึง
มีลกัษณะท่ีเหมือนหรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกิจการ แต่ไม่รวมถึงการด าเนินงานของทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และกองทุนส่วนบุคคลใน
อนาคต ซ่ึง FCLหรือบริษทัยอ่ยของ FCL จะเป็นสปอนเซอร์หรือผูจ้ดัการในการบริหารจดัการธุรกิจ
ดงักล่าว  
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9.1 นโยบายและแผนการบริหารกิจการภายใน 12 เดือนขา้งหนา้หลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 

ภายหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1. สิทธิออกเสียงของผูข้อผอ่นผนัจะเท่ากบัร้อยละ 29.5 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยนโยบายและแผนการบริหารกิจการภายใน 12 เดือนขา้งหนา้
ภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพย ์เป็นดงัน้ี 

(1) วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ 

ผูข้อผอ่นผนัไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของกิจการอยา่งมี
นยัส าคญั 

(2) แผนการบริหารกิจการ 

ผูข้อผอ่นผนัไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนแปลงแผนการบริหารกิจการของกิจการอยา่งมีนยัส าคญั 

(3) แผนการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์ลกัของกิจการหรือบริษทัยอ่ยของกิจการ 

ผูข้อผ่อนผนัไม่มีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยห์ลกัของกิจการหรือบริษทัย่อยของกิจการ 
นอกเหนือไปจากแผนการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์กิจการหรือบริษทัย่อยของกิจการไดก้ าหนดไว้
แลว้หรืออยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ยกตวัอย่างเช่น โครงการพานอรามา กอลฟ์ แอนด ์คนัทรี คลบั 
และ โครงการท่ีโกลเดน้ วิลเลจอ าเภอบา้งฉาง จงัหวดัระยอง รวมถึง โครงการสาทรสแควร์ ซ่ึงจะ
ใหเ้ช่าช่วงแก่ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) เม่ือการเสนอขายหน่วยทรัสตไ์ดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(4) คณะกรรมการ 

 ผูข้อผอ่นผนัไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนสดัส่วนและจ านวนของกรรมการของกิจการ 

(5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ผูข้อผอ่นผนัไม่มีนโยบายท่ีจะเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ 

(6) นโยบายในการรักษาสถานการณ์เป็นบริษทัจดทะเบียน 

 ผูข้อผอ่นผนัไม่มีนโยบายท่ีจะเพิกถอนหลกัทรัพยข์องกิจการจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายหลงัการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1.  

อย่างไรก็ตาม หากมีความจ าเป็นในอนาคตผูข้อผ่อนผนัอาจทบทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายและ
แผนการบริหารกิจการทั้ งของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินการ เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั หรือเพ่ือให้เหมาะสมกบัภาวะธุรกิจและ
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ และหากมีการเปล่ียนแปลงท่ี
แตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีอย่างมีนยัส าคญั  ผูข้อผ่อนผนัจะขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และ ผูถื้อหุน้ ตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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9.2 รายการระหวา่งกนัภายหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 
ภายหลงัจากการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยต์ามขอ้ 1 ผูข้อผอ่นผนัไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบายในการ
เข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคตของกิจการอย่างมีนัยส าคญั โดยผูข้อผ่อนผนัจะก าหนดให้
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการท ารายการระหว่างกนัเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไปและตามราคา
ตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีใช้กบับุคคลภายนอก จ านวนของรายการระหว่างกนั
ระหว่างผูข้อผ่อนผนัหรือบุคคลตามมาตรา 258 กบักิจการจะไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบนั
อยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ี คณะกรรมการของกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”)  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงรวมถึง 
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล หรือ การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์

 
10. ขา้พเจา้ไดย้ื่นหนงัสือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ีต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ โดยส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัใหข้า้พเจา้ไม่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการภายใต้
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 
10.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหกิ้จการออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหแ้ก่ขา้พเจา้โดย  

(1) ในกรณีท่ีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้ประสงคจ์ะไดม้าตามขอ้ 1 จะไม่เป็นผลใหข้า้พเจา้เป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือขา้มร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ 

(2) ในกรณีท่ีจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ขา้พเจา้ประสงคจ์ะไดม้าตามขอ้ 1 จะเป็นผลใหข้า้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือขา้มร้อยละหา้สิบของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงรวมกนั
ตั้งแต่ร้อยละหา้ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคดัคา้น และหลกัทรัพยท่ี์จะ
ไดม้าดงักล่าวตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์เหลือจากการเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามส่วนจ านวนท่ี 
ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยูก่่อนแลว้ 

 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการ ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว และ 

 
10.2 ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ โดยหนงัสือนดัประชุมของกิจการมีรายละเอียด

อยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีใชบ้งัคบัในเร่ืองน้ี 
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10.3 ขา้พเจา้และบุคคลตามมาตรา 258 ของขา้พเจา้ตอ้งไม่มีการไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการตั้งแต่วนัท่ี
คณะกรรมการมีมติออกหลกัทรัพยใ์หม่ใหแ้ก่ขา้พเจา้จนถึงวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการมีมติ 

 
10.4 ในกรณีท่ีราคาหุน้หรือราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีขา้พเจา้จะไดม้าตามขอ้ 1. 

เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  การนดัประชุมผูถื้อ
หุน้ของกิจการ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของกิจการ ซ่ึงเก่ียวกบั
วาระดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศฉบบัดงักล่าว  

 
10.5 ในกรณีท่ีขา้พเจา้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบักิจการ จะไม่มีการนบัคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 

258 ของขา้พเจา้ในการออกเสียงลงคะแนนในการลงมติตาม 10.1 และขา้พเจา้ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 4(1) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 36/2546  ไวใ้นแบบหนงัสือ
ขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัน้ี  






