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1 บทน า 

FBuShare คอืโครงการจดัจ าหน่ายหุน้ใหแ้กพ่นักงานของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ (ตอ่ไปนีเ้รยีก “โครงการ”) 

ทีใ่หพ้นักงานในสงักดัเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้สามารถซือ้หุน้ และรับ “หุน้รางวลั” ตามเงือ่นไข 
ทีก่ าหนดในอตัราสว่น 1:2 โดยไมม่กีารเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

โครงการ FBuShare ออกแบบมาเพือ่ใหพ้นักงานสามารถเขา้รว่มโครงการไดอ้ยา่งงา่ยดายทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ เป็นไปได ้

เอกสารแนะน าโครงการนีจ้ะอธบิายวา่โครงการนีม้หีลกัการท างานอยา่งไร ใครบา้งทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการ 
และสิง่ทีผู่ต้อ้งการเขา้รว่มโครงการจ าเป็นตอ้งท าไดแ้กอ่ะไรบา้ง ภาคผนวก ข 
มรีายชือ่ผูต้ดิตอ่ทีอ่ยูใ่นแผนกทรัพยากรมนุษย ์
ซึง่คณุสามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการจากบคุคลเหลา่นัน้ได ้

หนังสอืแนะน าโครงการฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูทัว่ไปเทา่นัน้และไมใ่ชค่ าแนะน าผลติภณัฑท์างการเงนิหรอืขอ้แน
ะน าวา่ทา่นควรจะเขา้รว่มโครงการหรอืไม ่ กอ่นตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการ FBuShare 

ทา่นควรขอค าแนะน าดา้นการลงทนุ การเงนิ 
การเสยีภาษี/และหรอืค าแนะน ามอือาชพีจากผูท้ีไ่มไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัโครงการ 
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2 FBuShare ท างานอยา่งไร 

โครงการ FBuShare ออกแบบมาเพือ่ใหพ้นักงานสามารถเขา้รว่มโครงการไดอ้ยา่งงา่ยดายทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

ยกตัวอยา่งเชน่ 

 ทา่นสามารถเลอืกจ านวนเงนิลงทนุตอ่ปีทีต่อ้งการใหบ้รษัิทหักจากเงนิเดอืนของทา่นหลังจากหกัภาษีแลว้ 
โดยทีจ่ านวนเงนิลงทนุตอ่ปีนัน้จะตอ้งไมต่ า่กวา่จ านวนเงนิขัน้ต ่าและจ านวนเงนิสงูสดุทีโ่ครงการก าหนด 
(ดภูาคผนวก ค.) เราเรยีกเงนิสว่นนีว้า่ จ านวนเงนิลงทนุประจ าปีของทา่น 

 จ านวนเงนิลงทนุของทา่นจะถกูหารดว้ยจ านวนงวดทีบ่รษัิทจา่ยคา่จา้งหลังหักภาษีใหแ้กท่า่นในแตล่ะปี 
และจ านวนเงนิผลลัพธท์ีไ่ดจ้ากการหารจะถกูหักออกจากคา่จา้งหลังหักภาษีแตล่ะงวด  (เรยีกวา่ 
เงนิลงทนุประจ า)  ยกตัวอยา่งเชน่ หากจ านวนเงนิลงทนุของทา่นคอื NZ$3,600 
และทา่นไดรั้บคา่จา้งเป็นประจ าทกุเดอืน เงนิลงทนุประจ าของทา่นจะเทา่กบั NZ$300 

 ในแตล่ะเดอืน เงนิลงทนุประจ าของทา่นจะถกูน ามาซือ้หุน้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ในตลาดหลกัทรัพย ์ NZSX 
หรอื ASX เราเรยีกหุน้เหลา่นีว้า่ หุน้ซือ้ 

 หากบรษัิทประกาศวา่จะมอบเงนิปันผลของหุน้ทีท่า่นถอือยูใ่นโครงการ 
จ านวนเงนิสดสทุธขิองเงนิปันผลทีท่า่นไดรั้บจะถกูน าไปแลกเป็นหุน้เพิม่เตมิ 
หุน้เพิม่เตมินีเ้ป็นหุน้ทีท่า่นถอืไวใ้นโครงการเชน่กนั  นอกจากนี ้
ทา่นอาจมสีทิธรัิบหุน้เพิม่เตมิหากบรษัิทมอบสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่เตมิหรอืจา่ยปันผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโค
รงการตามสดัสว่น  หุน้ทีโ่ครงการมอบใหแ้กท่า่นเพิม่เตมิเรยีกวา่ หุน้เพิม่เตมิ 
โดยทีหุ่น้นีจ้ะเป็นหุน้ทีท่า่นถอืในโครงการเชน่กนั 

 หากทา่นยงัคงท างานใหก้บัเครอืเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ (ในกรณีทีเ่ป็นการจา้งงานตามปกต)ิ 
และถอืหุน้ซือ้ไวค้รบสามปี (ระยะถอืหุน้) ทา่นจะไดรั้บหุน้ฟร ี1 หุน้ (หุน้รางวลั) ตอ่หุน้ซือ้ทกุๆ 2 
หุน้ทีท่า่นซือ้โดยใชเ้งนิลงทนุประจ าในปีแรกของระยะถอืหุน้  นอกจากนี ้
ทา่นยงัจะมสีทิธรัิบหุน้รางวลัจากการถอืหุน้เพิม่เตมิโดยใชห้ลกัการเดยีวกนันีอ้กีดว้ย 

 ในฐานะผูถ้อืหุน้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ ทา่นจะมสีทิธอิอกเสยีงตามจ านวนหุน้ทีท่า่นถอืไวใ้นโครงการ   

 เมือ่ทา่นเขา้รว่มโครงการ ทา่นจะตอ้งอยูใ่นโครงการและจา่ยเงนิลงทนุประจ าในจ านวนเทา่ๆ กนัอยา่งตอ่เนือ่ง 
เวน้เสยีแตว่า่ ทา่นจะเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุประจ า ระงับการเขา้รว่มโครงการ หรอืถอนตวัจากโครงการ 

 หากทา่นท างานในประเทศทีบ่รษัิทไมส่ามารถเสนอขายหุน้ใหแ้กท่า่นได ้(เชน่ในจนีและฟิจ)ิ 
ทา่นจะไดรั้บการเชญิชวนใหเ้ขา้รว่มโครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสดแทน  
โครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสดจะด าเนนิงานเหมอืนกบัโครงการจัดจ าหน่ายหุน้ 
ยกเวน้จะไมม่หีุน้ทีแ่ทจ้รงิใหซ้ือ้ ถอื หรอืขายเทา่นัน้  
แตผู่ร้ว่มโครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสดจะถอืเงนิสดทีม่มีลูคา่เทา่กบัหุน้ในโครงการจัดจ าหน่ายหุน้ 



FBuShare เอกสารแนะน าโครงการ 

 5 

3 ใครบา้งทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการ 

FBuShare 

เป็นโครงการทีเ่สนอขายหุน้ใหแ้กพ่นักงานประจ าทกุคนทัง้แบบเต็มเวลาและนอกเวลาของบรษัิทในเครอืเฟล็ทเชอ
ร ์บวิดิง้ทีอ่าศัยอยูใ่นประเทศและรัฐทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการ ไดแ้ก ่

 

 อเมรกินั ซามวั 
 ออสเตรเลยี 
 แคนาดา 
 จนี* 

 ฟิจิ† 
 ฟินแลนด ์
 เยอรมน ี

 มาเลเซยี 
 นวิซแีลนด ์
 ปาปัวนวิกนิ ี
 ซามวั 

 หมูเ่กาะโซโลมอน 
 สเปน 

 ไตห้วัน 
 ไทย 
 ตองกา 
 สหราชอาณาจักร 

 สหรัฐอเมรกิา‡ 
 วานูอาต ู

 

                                                           

*  ในประเทศจนี พนักงานจะเขา้ร่วมในโครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสด 

†  ในประเทศฟิจ ิพนักงานจะเขา้ร่วมในโครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสด  

‡  FBuShare เป็นโครงการทีเ่สนอขายหุน้ใหแ้กพ่นักงานประจ าทัง้แบบเต็มเวลาและนอกเวลาของบรษัิทในเครอืเฟล็ทเชอร ์

บวิดิง้ทีท่ างานอยูใ่นรัฐหรอืเขตการปกครองทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการ ไดแ้ก ่แอรโิซนา อารคั์นซสั แคลฟิอรเ์นยี โคโลราโด ฟลอรดิา 
จอรเ์จยี อลิลนิอยส ์อนิเดยีนา ไอโอวา แมรีแ่ลนด ์แมสซาชเูซส มนิโิซตา มซิซรูี ่ นวิเจอรซ์ี ่นวิยอรก์ นอรธ์คาโรไลนา 
โอไฮโอ  ออรกิอน เพนซลิวาเนยี เทนเนสซ ีเท็กซสั และวอชงิตัน 
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4 วธิสีมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare 

หากทา่นเป็นพนักงานทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการและยงัไมเ่คยเขา้รว่มโครงการ FBuShare 
ทา่นจะไดรั้บหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้รว่มโครงการ FBuShare แบบรายบคุคล 
(ในอนาคตอาจไมม่กีารสง่หนังสอืชีช้วนแบบรายบคุคลแลว้) 

 หากเครอืบรษัิทมทีีอ่ยูอ่เีมลข์องทา่น ทา่นจะไดรั้บหนังสอืชีช้วนทางอเีมล ์ 
 หากเครอืบรษัิทไมม่ทีีอ่ยูอ่เีมลข์องทา่น ทา่นจะไดรั้บหนังสอืชีช้วนทางไปรษณีย ์

หากทา่นไมไ่ดรั้บอเีมลหรอืจดหมายชีช้วน ควรสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่รัพยากรมนุษย (ดรูายชือ่ในภาคผนวก ข) 

หากทา่นเขา้รว่มลงทนุโครงการ FBuShare อยูแ่ลว้ ไมต่อ้งสมคัรใหม ่อยา่งไรกต็าม 

ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุประจ าปี ระงับการลงทนุในโครงการ 
หรอืถอนตวัออกจากโครงการไดร้ะหวา่งก าหนดการโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 

ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัทางเลอืกและค าแนะน าการด าเนนิการไดใ้นขอ้  5  

4.1 วธิสีมคัรเขา้รว่มโครงการ 

ทา่นสามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare ดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ดังตอ่ไปนี ้

 ทางออนไลน ์โดยการคลกิทีล่งิกใ์นอเีมลเ์ชญิชวนใหเ้ขา้รว่มโครงการ 
 ทางออนไลน ์โดยการคลกิที ่“สมคัรเขา้รว่มโครงการ” ในเว็บไซตข์องโครงการ FBuShare ที ่

www.fbushare.com 

 กรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรทีเ่ป็นส าเนาเอกสาร 
เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนหรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษยก์รอกใบสมคัรแบบออนไลนแ์ทนทา่น 

บรษัิทของสงวนสทิธไิมรั่บการสมคัรดว้ยวธิอีืน่ใดนอกเหนอืจากทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

ทา่นจะตอ้งสมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare ภายในเวลาใดก็ไดนั้บจากตัง้แตว่ันที ่1 มนีาคม และกอ่นเวลา 23.59 

น. ของวันที ่25 มนีาคม 2561 ตามเวลาของประเทศนวิซแีลนด ์เมือ่ทา่นสมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare 

และใบสมคัรของทา่นไดรั้บการยอมรับเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทา่นจะสามารถเขา้รว่มโครงการอยา่งไดต้อ่เนือ่งในอนาคตตามหลักการการลงทนุเดยีวกนั โดยทีไ่มต่อ้งสมคัรใหม ่ 

หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มโครงการ ทา่นไมต่อ้งด าเนนิการใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.1.1 การสมคัรแบบออนไลน ์

ผูท้ ีไ่ดร้บัหนงัสอืชีช้วนทางอเีมล:์ ผูท้ ีไ่ดร้บัหนงัสอืชีช้วนทางจดหมาย: 

 คลกิทีล่งิกบ์นอเีมลช์ีช้วนทีจ่ะเชือ่มตอ่ไปยงัหนา้
เว็บไซตข์องโครงการ FBuShare 
www.fbushare.com 

 ไปยงัหนา้เว็บไซตข์องโครงการ FBuShare 
ทีw่ww.fbushare.com 

 คลกิทีปุ่่ ม “สมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare” 
เพือ่เขา้สูห่นา้สมคัร 

 คลกิทีปุ่่ ม 'สมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare' 
เพือ่เขา้สูห่นา้สมคัร 

 ใสช่ือ่นามสกลุและรหัสขอ้เสนอพเิศษของพนักง
านตามทีป่รากฏในอเีมลค าเชญิ 

 ใสช่ือ่นามสกลุและรหัสขอ้เสนอพเิศษของพนักง
านตามทีป่รากฏในอเีมลค าเชญิ 

 คลกิทีปุ่่ ม “เขา้สูร่ะบบเพือ่สมคัร” เพือ่ด าเนนิการสมคัร 

คลกิที ่‘สมคัร’ บน ‘FBuShare’  เพือ่ด าเนนิการสมคัร 

http://www.fbushare.com/
file://///wolf/globalshare$/Mar-12%20Offer/Doc%20Info%20Guide/Payroll/www.fbushare.com
file://///wolf/globalshare$/Mar-12%20Offer/Doc%20Info%20Guide/Payroll/www.fbushare.com
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ผูท้ ีไ่ดร้บัหนงัสอืชีช้วนทางอเีมล:์ ผูท้ ีไ่ดร้บัหนงัสอืชีช้วนทางจดหมาย: 

เมือ่การสมคัรสมบรูณ์ ทา่นจะไดรั้บหมายเลขยนืยนัการสมคัร 
ทา่นจะตอ้งเก็บหมายเลขยนืยนัการสมคัรเป็นหลักฐานในการสมคัรของทา่น   

หากทา่นใชอ้เีมลท์ีถ่กูตอ้งระหวา่งการสมคัร ทา่นยงัจะไดรั้บอเีมลย์นืยนัการสมคัรของทา่นอกีดว้ย 

 

4.1.2 การสมคัรผา่นเจา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนหรอืเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรพัยากรมนษุย ์

หากทา่นไมส่ามารถสมคัรแบบออนไลนไ์ด ้
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนในทอ้งถิน่ของทา่นเพือ่ขอความชว่ยเหลอื  
เจา้หนา้ทีจ่ะรอ้งขอใหท้า่นกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรทีเ่ป็นส าเนาถาวร  
โดยทีท่า่นจะตอ้งสง่แบบฟอรม์ใบสมคัรดังกลา่วคนืใหแ้กเ่จา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถท าการกรอก
ขอ้มลูในระบบออนไลนแ์ทนทา่นตอ่ไป หลังจากนัน้ 
เจา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนจะสัง่พมิพเ์อกสารขอ้มลูยนืยนัและมอบใหท้า่นเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  
ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถขอความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนในทอ้งถิน่ของทา่นได ้
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษย ์
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5 ทางเลอืกส าหรบัผูท้ ีล่งทนุในโครงการ FBuShare อยูแ่ลว้ 

หากทา่นเป็นผูท้ีล่งทนุในโครงการ FBuShare อยูแ่ลว้ในปัจจบุนั ทา่นจะไดรั้บอเีมลแจง้ก าหนดการโครงการ 

โดยทา่นสามารถด าเนนิการตอ่ไปนีไ้ดใ้นระหวา่งก าหนดการโครงการในเดอืนมนีาคม 2561  

5.1 ลงทนุในโครงการตอ่ไปดว้ยจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีเทา่เดมิ 

ในการลงทนุในโครงการ FBuShare ตอ่ไปดว้ยเงนิลงทนุประจ าปีเทา่เดมิ ทา่นไมต่อ้งด าเนนิการใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อยา่งไรกต็าม หากในปีทีผ่า่นมา ทา่นไดเ้ลอืกลงทนุดว้ยจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีขัน้สงูสดุ 
ในกรณีทีจ่ านวนเงนิลงทนุประจ าปีขัน้สงูสดุลดลง 
เงนิลงทนุของทา่นจะถกูปรับลดลงมาเทา่กบัจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีขัน้สงูสดุทีบ่รษัิทก าหนดขึน้ใหมโ่ดยอตัโนมั
ต–ิ ดคู าอธบิายขอ้ 9.5.6 

5.2 เปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุประจ าปี (เพิม่ขึน้หรอืลดลง) 

หากทา่นประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุประจ าปี (ระหวา่งจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีสงูสดุและต ่าสดุ) 
ใหท้า่นปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นลา่ง 
บรษัิทจะเริม่หักเงนิคา่จา้งของทา่นโดยใชจ้ านวนเงนิลงทนุประจ าปีทีป่รับใหมท่ันททีีม่ผีลบงัคับใชห้ลังวันที ่1 
เมษายน 2561  

 คลกิทีล่งิกเ์ชือ่มโยงเว็บไซตใ์นอเีมลชีช้วน ลงิกเ์ชือ่มโยงดังกลา่วจะน าคณุไปยงัหนา้เว็บไซต ์FBuShare 
www.fbushare.com. 

 คลกิทีปุ่่ ม 'สมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare' เพือ่เขา้สูห่นา้สมคัร 
 ใสช่ือ่นามสกลุและรหัสขอ้เสนอพเิศษของพนักงานตามทีป่รากฏในอเีมลค าเชญิคลกิทีปุ่่ ม 

‘เขา้สูร่ะบบเพือ่สมคัร’ 
 คลกิที ่‘แกไ้ข’ บน ‘FBuShare’ เพือ่เปลีย่นจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีของทา่น 

เมือ่ท าการแกไ้ขเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจะไดรั้บรหัสยนืยนั 
และควรเก็บรหสัยนืยนัดังกลา่วไวเ้ป็นบนัทกึการเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุของทา่น  

นอกจากนี ้ทา่นจะไดรั้บอเีมลยนืยนัวา่โครงการไดรั้บขอ้มลูการแกไ้ขเปลีย่นแปลงของทา่นเรยีนรอ้ยแลว่ 

5.3 ยตุกิารลงทนุในโครงการ 

หากทา่นประสงคจ์ะยตุกิารลงทนุในโครงการ FBuShare และยตุกิารซือ้หุน้ซือ้ในนามของทา่น 

ใหท้า่นปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นลา่ง  บรษัิทจะหยดุหกัเงนิคา่จา้งของทา่นตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 

อยา่งไรกต็าม เงนิทีล่งทนุไปในเดอืนมนีาคม 2561 จะถกูน าไปซือ้หุน้ซือ้ในเดอืนเมษายน 2561 

 คลกิทีล่งิกเ์ชือ่มโยงเว็บไซตใ์นอเีมลชีช้วน ลงิกเ์ชือ่มโยงดังกลา่วจะน าคณุไปยงัหนา้เว็บไซต ์FBuShare 
www.fbushare.com 

 คลกิทีปุ่่ ม 'สมคัรเขา้รว่มโครงการ FBuShare' เพือ่เขา้สูใ่บสมคัรทีโ่หลดไวล้ว่งหนา้ 
 ใสช่ือ่นามสกลุและรหัสขอ้เสนอพเิศษของพนักงานตามทีป่รากฏในอเีมลค าเชญิคลกิทีปุ่่ ม 

‘เขา้สูร่ะบบเพือ่สมคัร’ 
 คลกิที ่‘ยกเลกิ’ บน ‘FBuShare’ เพือ่ยตุกิารลงทนุในโครงการ FBuShare ของทา่น 

เมือ่ทา่นยกเลกิใบสมคัรทีโ่หลดไวล้ว่งหนา้ ทา่นจะไดรั้บหมายเลขยนืยนั 
ทา่นจะตอ้งเก็บหมายเลขยนืยนัไวเ้ป็นหลกัฐานในการยตุกิารลงทนุของทา่น 
นอกจากนีท้า่นยงัจะไดรั้บอเีมลย์นืยนัค าขอยตุกิารลงทนุในโครงการ FBuShare ของทา่นอกีดว้ย 

หุน้ซือ้ทีท่า่นสะสมไวใ้นโครงการ FBuShare จะยงัคงอยูใ่นโครงการในชือ่ของทา่น 

และทา่นจะยงัคงมสีทิธิไ์ดรั้บเงนิปันผลและหุน้รางวัลส าหรับหุน้ซือ้ดังกลา่ว 
(หากทา่นมคีณุสมบตัติามเงือ่นไขการรับรางวลั) 

ทา่นสามารถเริม่การลงทนุในโครงการ FBuShare ใหมไ่ดใ้นชว่งก าหนดการโครงการครัง้ถัดไปในเดอืนมนีาคม 

2562 หรอืก าหนดการโครงการอืน่ ๆ ถัดจากนัน้ (หากโครงการ FBuShare ยงัคงเปิดใหบ้รกิารอยูใ่นอนาคต) 

http://www.fbushare.com/
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5.4 ถอนตวัออกจากโครงการ FBuShare 

หากทา่นประสงคจ์ะถอนตวัออกจากโครงการ FBuShare 

ขัน้แรกใหท้า่นปฏบิตัติามค าแนะน าเพือ่ยตุกิารลงทนุในโครงการ FBuShare จากนัน้ชว่งปลายเดอืนเมษายน 2561 

ทา่นจะตอ้งด าเนนิการขายหรอืโอนหุน้ในโครงการ FBuShare 

ทัง้หมดของทา่นผา่นทางระบบออนไลนข์องพนักงานที ่www.computershare.com/fbushare 

ในการขายหุน้ทกุครัง้ 
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยลว่งรูข้อ้มลูภายในและนโยบายการคา้หลกัทรัพยข์องเ
ฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 

ทา่นจะไมไ่ดม้สีทิธิรั์บหุน้รางวัลส าหรับหุน้ซือ้ทีข่ายหรอืโอนจากโครงการ FBuShare อกีตอ่ไป 

ทา่นสามารถสมคัรกลับเขา้รว่มโครงการ FBuShare ไดใ้นชว่งก าหนดการโครงการครัง้ถัดไปในเดอืนมนีาคม 2562 

หรอืก าหนดการโครงการอืน่ ๆ ถดัจากนัน้ (หากโครงการ FBuShare ยงัคงเปิดใหบ้รกิารอยูใ่นอนาคต) 
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6 ความชว่ยเหลอื 

หากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการสมคัรเขา้รว่มโครงการหรอืมคี าถามเกีย่วกบัโครงการ FBuShare กรณุา 

 ดขูอ้มลูจาก www.fbushare.com 
 ไปทีห่นา้ค าถามทีถ่ามบอ่ย www.computershare.com/fbushare 
 สง่อเีมลไ์ปยงัผูจั้ดการโครงการ Computershare ทีอ่ยูอ่เีมล:์ FBuShare@computershare.com.au  
 ปรกึษากบัเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษนข์องทา่น (ตามรายชือ่ในภาคผนวก ข) 

หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิของทา่น 
 ใชบ้รกิารตอบค าถาม ‘Ask Penny’ ที ่www.computershare.com/fbushare 
 โทรศัพท ์Computershare ผูจ้ัดการแผน ระหวา่งประเทศ +613 9415 4353 

(อตัราคา่โทรระหวา่งประเทศคา่ใชจ้า่ย) 

http://www.computershare.com/fbushare
file://///wolf/globalshare$/Mar-12%20Offer/Doc%20Info%20Guide/Translation/ส่งอีเมล์ถึง:FletcherbuildingSharePlans@computershare.com.au
http://www.computershare.com/fbushare


FBuShare เอกสารแนะน าโครงการ 

 11 

7 การศกึษาโครงการ 

7.1 การตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการ 

ทา่นควรอา่นเอกสารแนะน าโครงการนีอ้ยา่งถีถ่ว้นและขอค าแนะน าดา้นการเงนิ การลงทนุ ภาษี 
และ/หรอืค าแนะน าจากมอือาชพีดว้ยตนเองเพือ่ตดัสนิใจวา่ทา่นตอ้งการทีจ่ะเขา้รว่มโครงการนีห้รอืไม ่
และหากตอ้งการ ทา่นควรลงทนุเป็นจ านวนเงนิเทา่ใดในแตล่ะปี  ในขัน้ตอนนี ้บรษัิท เฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้ไมส่ามารถใหค้ าแนะน าวา่ทา่นควรจะเขา้รว่มหรอืไมเ่ขา้รว่มโครงการ 
หรอืทา่นควรจะลงทนุเป็นจ านวนเงนิเทา่ใดได ้ 
กรณุาจ าไวว้า่ทา่นสามารถเขา้รว่มโครงการระหวา่งก าหนดการของโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 

ซึง่จะสิน้สดุในเวลา 23.59 น. ของวันที ่25 มนีาคม 2561 ตามเวลาของประเทศนวิซแีลนด ์

หรอืระหวา่งก าหนดการโครงการในอนาคต (หากมกีารเสนอโครงการจัดจ าหน่ายหุน้ในอนาคต) 

ทา่นจะตอ้งเชา้ใจอยา่งชดัแจง้วา่ราคาตลาดของหุน้อาจลดลงต า่กวา่ราคาทีท่า่นซือ้หุน้ไดท้กุเวลา 
ในท านองเดยีวกนั ราคาหุน้ก็อาจจะสงูขึน้  นีค่อืความเสีย่งตามปกตขิองการลงทนุในหุน้   นอกจากนี ้
อตัราแลกเปลีย่นก็อาจเปลีย่นแปลงไดแ้ละอาจสง่ผลตอ่มลูคา่ของหุน้ทีท่า่นถอือยูใ่นโครงการเมือ่ตอ้งแปลงคา่เงนิ
มาเป็นสกลุเงนิในพืน้ทีข่องทา่น 

7.2 การซือ้หุน้  

หากทา่นเขา้รว่มโครงการ FBuShare ระหวา่งก าหนดการโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 

บรษัิทจะหักจ านวนเงนิลงทนุประจ าจากคา่จา้งหลังหกัภาษีของทา่นแตล่ะงวดโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดห้ลังวันที ่
1 เมษายน 2561 ซึง่เป็นวันเริม่ปีโครงการใหม ่นายจา้งของทา่นจะถอืเงนิลงทนุประจ าของทา่นเอาไว ้

จากนัน้จงึสง่มอบใหแ้กผู่บ้รหิารจัดการโครงการ (ผูจั้ดการโครงการ Computershare ประจ าออสเตรเลยี) 

เป็นประจ าทกุเดอืน  

ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะเก็บรักษาเงนิทีไ่ดม้าไวจ้นกวา่จะน าเงนิสว่นนัน้มาซือ้หุน้ 
โดยผูบ้รหิารจัดการโครงการจะตอ้งซือ้หุน้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ในตลาดหลกัทรัพย ์NZSX หรอื ASX 

แทนผูเ้ขา้รว่มโครงการทกุคนเป็นประจ าทกุเดอืนโดยใชใ้ชเ้งนิลงทนุทัง้หมดทีไ่ดจ้ากเดอืนกอ่นหนา้ 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการทกุคนจะตอ้งจา่ยเงนิในจ านวนเทา่เดมิเป็นประจ าทกุเดอืนเพือ่ซือ้หุน้ซือ้และเงนิลงทนุประจ านัน้
จะตอ้งน าไปจา่ยคา่นายหนา้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการซือ้หุน้ดังกลา่วดว้ย  ทัง้นี ้
ตัง้แตเ่ริม่ถอืเงนิลงทนุจนกระทั่งน าเงนิลงทนุประจ านัน้ไปลงทนุในหุน้ของโครงการ 
ประจ าผูบ้รหิารจัดการโครงการหรอืบรษัิทจะไมจ่า่ยดอกเบีย้ของเงนิลงทนุประจ าใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการโดยเด็ดข
าด 

 หากสามารถท าได ้ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะซือ้หุน้ในตลาด NZSX ใหแ้กพ่นักงานทีไ่ดรั้บการจา่ยคา่จา้งเป็นเงนิ 

NZD และซือ้หุน้ในตลาด ASX ใหแ้กพ่นักงานทีไ่ดรั้บการจา่ยคา่จา้งเป็นเงนิ AUD ทัง้นี ้

เพือ่ลดตน้ทนุอตัราแลกเปลีย่นทีไ่มจ่ าเป็น  ส าหรับพนักงานในประเทศอืน่ๆ 
นอกเหนอืจากนวิซแีลนดแ์ละออสเตรเลยี โครงการจะแปลงเงนิลงทนุประจ าใหอ้ยูใ่นสกลุ AUD 

เพือ่ทีจ่ะน าเงนิดังกลา่วไปซือ้หุน้ในตลาด ASX 

บรษัิทอาจมคี าสัง่ใหผู้บ้รหิารจัดการโครงการหยดุซือ้หุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการรายใดรายหนึง่ในเวลาใดก็ไดเ้พือ่
ป้องกนัการท าผดิกฎหมายวา่ดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยลว่งรูข้อ้มลูภายใน  โดยทั่วไปแลว้ 
กรณีเชน่นีจ้ะเกดิขึน้กต็อ่เมือ่บรษัิทเชือ่วา่มผีูเ้ขา้รว่มโครงการรายใดรายหนึง่ลว่งรูข้อ้มลูทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ราคา
หุน้ทีโ่ดยปกตบิรษัิทจะไมเ่ปิดเผยในตลาด  หากทา่นไดรั้บผลกระทบจากนโยบายหลักทรัพยข์องบรษัิท 
เงนิลงทนุประจ าของทา่นจะถกูเก็บสะสมไวแ้ละเมือ่ขอ้จ ากดันีถ้กูยกเลกิ 
ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะน าเงนิลงทนุประจ าสะสมของทา่นไปซือ้หุน้ 
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7.3 การขายหุน้ 

กอ่นสิน้สดุระยะถอืหุน้สามปี 
ทา่นสามารถรอ้งขอใหผู้บ้รหิารจัดการโครงการท าการขายหุน้บางสว่นหรอืหุน้ทัง้หมดทีท่า่นถอือยูไ่ด ้
ทา่นจะไดรั้บผลตอบแทนจากการขายหุน้ในรปูแบบของเงนิสทุธทิีห่ักคา่นายหนา้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ แลว้ ในกรณีนี ้
ทา่นจะสญูเสยีสทิธใินการรับหุน้รางวลัส าหรับหุน้ทีท่า่นไดข้ายออกไป   และเชน่เดยีวกนักบัการซือ้หุน้ 
การขายหุน้ในโครงการจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการซือ้ขายหลกัทรัพยโ์ดยลว่งรูข้อ้มลูภายในและนโยบาย
การคา้หลักทรัพยข์องบรษัิท  

7.4 การรับหุน้รางวัล 

หากทา่นเป็นพนักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ตลอดระยะเวลาถอืหุน้สามปี ทา่นจะไดรั้บหุน้รางวัล 1 หุน้ 

ตอ่หุน้ซือ้ 2 หุน้ทีท่า่นยงัคงถอืไว ้ณ วันครบก าหนดระยะถอืหุน้ นอกจากนี ้

ทา่นยงัจะมสีทิธรัิบหุน้รางวลัจากการถอืหุน้เพมิเตมิโดยใชห้ลกัการเดยีวกนันีอ้กีดว้ย 

ระยะถอืหุน้ส าหรับหุน้ทีไ่ดม้าในปีโครงการหนึง่ๆ จะสิน้สดุลงเมือ่ครบรอบปีทีส่ามของปีโครงการนัน้  
ยกตัวอยา่งเชน่ หากคณุเริม่จา่ยเงนิลงทนุประจ าในเดอืนพฤศจกิายน 2561 

ระยะถอืหุน้ส าหรับหุน้ซือ้ทีค่ณุไดม้าในปีโครงการดังกลา่วจะเริม่นับตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป ดังนัน้ 

ทา่นจะมสีทิธไิดรั้บหุน้รางวลัส าหรับหุน้ซือ้ดังกลา่วในวนัที ่1 เมษายน 2564 

(สมมตุใิหท้า่นยงัคงถอืหุน้เหลา่นัน้และยงัเป็นพนักงานในเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ในวันนัน้)  

บรษัิทอาจลดระยะถอืหุน้ใหแ้กพ่นักงานบางคนทีล่าออกในกรณีเฉพาะใดๆ – ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด 7.10 

บรษัิทจะจัดสรรหุน้รางวลัใหแ้กท่า่นโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าไดภ้ายใน 30 

วันนับจากวันทีท่า่นมสีทิธไิดรั้บหุน้รางวัลนัน้  

บรษัิทอาจมคี าสัง่ใหร้ะงับการจัดสรรหุน้รางวัลใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการรายใดรายหนึง่ในเวลาใดก็ไดเ้พือ่ป้องกนัการ
ท าผดิกฎหมายวา่ดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยลว่งรูข้อ้มลูภายใน  ในกรณีนี ้
หุน้รางวลัจะถกูจดัสรรกต็อ่เมือ่มกีารยกเลกิขอ้จ ากดัการโอนหุน้แลว้ 

7.5 หลงัจากสิน้สดุระยะถอืหุน้ 

หลังจากทีท่า่นไดรั้บหุน้รางวัลเรยีบรอ้ยแลว้ ทา่นสามารถโอนหรอืขายหุน้ดังกลา่ว หุน้ซือ้ 
และหุน้เพิม่เตมิใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืถอืหุน้นัน้ตอ่ไป 
(เวน้เสยีแตบ่รษัิทจะแนะน าใหค้ณุขายหุน้ออกนอกโครงการ)   หากทา่นถอืหุน้รางวลัไวใ้นโครงการ 
โครงการจะปฏบิตัเิสมอืนวา่หุน้รางวลันัน้เป็นหุน้อืน่ๆ ในโครงการ (ยกตัวอยา่งเชน่ ไดรั้บการจา่ยปันผล 
สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุและการจา่ยปันผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่นเหมอืนกบัหุน้อืน่ๆ) 
แตท่า่นจะไมม่สีทิธใินการรับหุน้รางวลัจากหุน้รางวลัทีไ่ดรั้บ 

7.6 การเปลีย่นแปลงการเขา้รว่มโครงการ การยตุกิารลงทนุ หรอืถอนตวัออกจากโครงการ 

เมือ่ทา่นสมคัรเขา้รว่มโครงการ ทา่นจะตอ้งลงทนุในโครงการและจา่ยเงนิลงทนุประจ าเป็นจ านวนเทา่ๆ 
กนัอยา่งนอ้ย 12 เดอืน (ยกเวน้กรณีทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง)   

ระหวา่งก าหนดการโครงการ (ชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทก าหนดในเดอืนมนีาคมของทกุปี ทา่นสามารถ 

 เปลีย่นจ านวนเงนิลงทนุประจ าปี  
 ยตุกิารลงทนุในโครงการ 

เพือ่ยตุกิารเพิม่เงนิลงทนุของทา่นโดยทีท่า่นยงัคงถอืหุน้เดมิในโครงการและมสีทิธไิดรั้บหุน้รางวัลเมือ่สิน้สดุระ
ยะถอืหุน้ 

 ถอนตวัออกจากโครงการ เพือ่ทีท่า่นจะสามารถหยดุการจา่ยเงนิลงทนุประจ าใหแ้กโ่ครงการ 
และขายหรอืโอนหุน้ทีท่า่นถอือยูใ่นโครงการทัง้หมด หากไมข่ายหรอืโอนหุน้ของทา่น 
บรษัิทจะขายหุน้เหลา่นัน้และโอนคา่ตอบแทนจากการขายหุน้ใหแ้กท่า่นเอง 
ในกรณีนีท้า่นจะไมม่สีทิธใินการรับหุน้รางวัลอกีตอ่ไป 

 เริม่ตน้ลงทนุในโครงการหรอืสมคัรเขา้รว่มโครงการใหมอ่กีครัง้ 
(หากทา่นไดร้ะงับการเขา้รว่มโครงการหรอืทา่นไดถ้อนตัวออกจากโครงการมากอ่นในอดตี) 
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ในการด าเนนิการใดๆ ขา้งตน้ ทา่นจะตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าในขอ้ 5 ของเอกสารฉบบันี ้
หรอืตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษยข์องท่าน   

ทา่นสามารถยตุกิารลงทนุในโครงการหรอืถอนตัวออกจากโครงการหรอืเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุประจ านอก
ก าหนดการโครงการไดห้าก 

 ทา่นเปลีย่นประเทศทีท่ างานหรอืเปลีย่นสกลุเงนิคา่จา้ง 
 ทา่นลาออกโดยไมไ่ดรั้บคา่ชดเชย 
 ทา่นไดรั้บอนุมตัจิากบรษัิท 

บรษัิทจะอนุมตักิารระงับการลงทุนหรอืการถอนตวัออกจากโครงการของทา่นในกรณีทีท่า่นประสบปัญหาทางก
ารเงนิอยา่งแทจ้รงิ 

7.7 บรษัิทอาจเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดของโครงการบางขอ้ 

บรษัิทอาจเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดของโครงการเป็นครัง้คราว เชน่ ระยะถอืหุน้ อตัราสว่นการมอบหุน้รางวลั 
เงือ่นไขการรับรางวัล จ านวนเงนิลงทนุขัน้ต า่และ/หรอืขัน้สงูสดุในแตล่ะสกลุเงนิ เป็นตน้  
ในกรณีทีบ่รษัิทเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดดังกลา่ว ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไดรั้บแจง้กอ่นถงึก าหนดการโครงการ  
และผูเ้ขา้รว่มโครงการอาจเปลีย่นแปลงการเขา้รว่มโครงการ ระงับการเขา้รว่มโครงการ 
หรอืถอนตวัออกจากโครงการไดใ้นระหวา่งก าหนดการโครงการ 
หากทา่นไมร่ะงับการเขา้รว่มโครงการหรอืถอนตัวออกจากโครงการ 
ขอ้ก าหนดใหมจ่ะบงัคับใชก้บัหุน้ทัง้หมดทีท่า่นไดม้าในปีโครงการตอ่ไป 

7.8 บรษัิทอาจปรับขนาดการลงทนุในโครงการในบางกรณี 

ในกรณีทีก่ฎหมายของบางประเทศก าหนดขดีจ ากดัส าหรับหุน้ทีพ่นักงานจะไดรั้บในโครงการ 
บรษัิทอาจลดจ านวนเงนิลงทนุของผูเ้ขา้รว่มโครงการในประเทศดังกลา่วเพือ่ป้องกนัการฝ่าฝืนขดีจ ากดัการลงทนุดั
งกลา่ว  นอกจากนี ้ในบางครัง้ 
ขดีจ ากดัดังกลา่วยงัท าใหบ้รษัิทไมส่ามารถน าเงนิปันผลไปซือ้หุน้เพิม่เตมิใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการได ้  
ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งลดขนาดการลงทนุของทา่นในโครงการ FBuShare 
หรอืหากไมส่ามารถน าเงนิปันผลไปซือ้หุน้เพิม่เตมิแทนทา่นได ้ทา่นจะไดรั้บแจง้จากบรษัิท 

อกีทัง้กฎหมายของบางประเทศอาจจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
หากบรษัิทไดรั้บใบสมคัรจากพนักงานในประเทศดังกลา่วมากเกนิกวา่จ านวนทีก่ฎหมายก าหนด 
บรษัิทจะท าการจับฉลากเพือ่คดัเลอืกพนักงานตามจ านวนทีต่อ้งการ 

7.9 ปันผล 
สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุและการจา่ยปันผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่
น  

เงนิปันผลจากหุน้ทีท่า่นถอืไวใ้นโครงการจะถกูน าไปซือ้หุน้ตอ่ไป   
หุน้ดังกลา่วจะกลายเป็นหุน้ทีถ่อืไวใ้นโครงการและมสีทิธรัิบหุน้รางวัลได ้ แตท่า่นจะไมม่สีทิธเิขา้รว่ม Dividend 
Reinvestment Plan 

หรอืโครงการทีท่ าใหผู้ถ้อืหุน้สามญัสามารถน าเงนิปันผลทีไ่ดรั้บกลบัไปลงทนุใหมใ่นบรษัิทไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
ซึง่สงวนไวส้ าหรับผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

หากบรษัิทจา่ยปันผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่นการถอืหุน้ (หุน้โบนัส) 
ทา่นจะมสีทิธรัิบหุน้โบนัสจากหุน้ทีท่า่นถอืไวใ้นโครงการ โดยทหีุน้โบนัสดังกลา่วจะเป็นหุน้ทีถ่อืไวใ้นโครงการดว้ย  
นอกจากนี ้
ทา่นจะมสีทิธรัิบหุน้รางวลัจากหุน้โบนัสในเวลาเดยีวกบัทีท่า่นไดรั้บหุน้รางวลัจากหุน้ซือ้ทีท่ าใหเ้กดิสทิธใินการรับหุ ้
นโบนัสนัน้ 
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หากบรษัิทออกสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีข่ายหรอืจ าหน่ายได ้
(หมายความวา่สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่นัน้สามารถขายตอ่ใหผู้อ้ ืน่ได)้ 
ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะขายสทิธทิีม่าจากหุน้ดังกลา่วแทนทา่น  ซึง่หากบรษัิทไมไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ๆ 
ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะน าผลตอบแทนจากการขายสทิธนัิน้มาซือ้หุน้เพิม่ 
โดยทีหุ่น้สว่นนีจ้ะเป็นหุน้ทีถ่อืไวใ้นโครงการ   
ซึง่ทา่นจะมสีทิธรัิบหุน้รางวลัจากหุน้เหลา่นีใ้นเวลาเดยีวกบัทีท่า่นมสีทิธไิดรั้บหุน้รางวัลจากหุน้ซือ้ทีท่ าใหท้า่นมสีทิ
ธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุดังกลา่ว   

ในกรณีทีบ่รษัิทออกสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีไ่มส่ามารถขายหรอืจ าหน่ายได ้
(หมายความวา่สทิธดิังกลา่วไมส่ามารถขายตอ่ใหบ้คุคลอืน่) 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไมส่ามารถขายสทิธนัิน้และซือ้หุน้เพิม่เตมิจากหุน้ใดๆ ทีย่งัเหลอือยูใ่นโครงการ   

7.10 การลาออกจากเฟลท็เชอร ์บวิดิง้ 

โครงการนีจ้ัดตัง้ขึน้มาเพือ่พนักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ เทา่นัน้   
หากสถานะการเป็นพนักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ ของทา่นสิน้สดุลง 
การเขา้รว่มโครงการของทา่นจะสิน้สดุลงตามไปดว้ย ในสถานการณ์ปกต ิ
หากทา่นลาออกจากเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้กอ่นสิน้สดุระยะถอืหุน้สามปี ทา่นจะไมม่สีทิธไิดรั้บหุน้รางวลั 
อยา่งไรกต็าม 
มบีางกรณีทีท่า่นยงัคงสามารถรับหุน้รางวลัไดห้ลังจากทีล่าออกจากการเป็นพนักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้ กรณุาดตูารางดา้นลา่ง 

เหตผุลในการลาออกจากเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ สทิธใินการรับหุน้รางวลั 

เสยีชวีติ ป่วย บาดเจ็บ ทพุพลภาพ 
ถกุปลดออกจากงาน เกษียณอาย ุเลกิกจิการ 
หรอืขายธรุกจิ 

สทิธกิารรับรางวลัจะเป็นไปตามสดัสว่นระยะเวล
าทีท่า่นถอืหุน้ตอ่ระยะถอืหุน้ของโครงการ 

ลาออก บอกเลกิสญัญาจา้ง ไลอ่อก 
ทัง้สองฝ่ายตกลง 
รว่มกนัเนือ่งจากเหตผุลเกีย่วกบัผลการท างาน 

ไมม่สีทิธรัิบหุน้รางวลั 

 

7.11 หุน้แทนเงนิสด 

ในบางประเทศ (รวมทัง้ประเทศจนีและฟิจ)ิ 
บรษัิทไมส่ามารถเสนอขายหุน้ใหแ้กพ่นักงานไดเ้นือ่งจากขอ้บงัคับของกฎหมายในทอ้งถิน่   
ซึง่หากทา่นอาศัยอยูใ่นประเทศจนีหรอืฟิจ ิ
ทา่นอาจไดรั้บการเสนอโอกาสใหเ้ขา้รว่มโครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสดแทน  
โครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสดมลีักษณะทีเ่หมอืนกนักบัโครงการจัดจ าหนายหุน้ทกุประการเวน้เสยีแตว่า่ไมม่กี
ารซือ้หุน้ ถอื หรอืขายหุน้กนัทางกายภาพ 
แตผู่เ้ขา้รว่มโครงการจะไดรั้บผลประโยชนเ์สมอืนกบัวา่เป็นผูเ้ขา้รว่มโครงการจดัจ าหน่ายหุน้ทีถ่อืหุน้ไว ้ 
หลกัการส าคัญของโครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสด ไดแ้ก ่ 

 จ านวนหุน้ซือ้แทนเงนิสดและหุน้รางวลัแทนเงนิสดทีม่อบใหแ้กท่า่นจะมจี านวนเทา่กบัหุน้ซือ้และหุน้รางวัลจรงิ
ทีท่า่นพงึไดรั้บในกรณีทีท่า่นสามารถถอืหุน้ได ้

 มกีารน าอตัราสว่นหุน้รางวลั เงือ่นไขการรับรางวัล และระยะถอืหุน้ทีเ่หมอืนกนัมาใชใ้นโครงการ 
 มกีารจา่ยเงนิปันผล การจา่ยปันผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่น 

การมอบสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ และการปรับโครงสรา้งทนุทีเ่หมอืนกบัหุน้ซือ้ 

 ผูถ้อืหุน้แทนเงนิสดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีง   
 ทา่นอาจท าหนังสอืแจง้ไปยงัผูบ้รหิารจัดการโครงการเพือ่ขอแลกหุน้แทนเงนิสดบางสว่นหรอืทัง้หมดของทา่นเ

ป็นเงนิสดในเวลาใดกไ็ดโ้ดยใชว้ธิเีดยีวกนัและไดผ้ลลพัธท์ีเ่หมอืนกนักบัการขายหุน้ในโครงการ  
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ทา่นจะไดรั้บเงนิในจ านวนเทา่กนักบัทีจ่ านวนเงนิทีท่า่นพงึไดรั้บหากทา่นไดถ้อืหุน้ของโครงการในจ านวนทีเ่ท่
ากนั 

 เมือ่ส ิน้สดุระยะถอืหุน้ของหุน้ซือ้แทนเงนิสดของทา่น 
ทา่นจะไดรั้บเงนิสดเทา่กบัมลูคา่ตามสญัญาของหุน้ซือ้แทนเงนิสดเหลา่นัน้ 
รวมถงึหุน้รางวัลแทนเงนิสดและหุน้เพิม่เตมิแทนเงนิสดทีไ่ดจ้ากการถอืหุน้ซือ้แทนเงนิสดเหลา่นัน้ 
โดยมเีงือ่นไขวา่ทา่นจะยงัคงเป็นพนักงานของเครอืบรษัิท เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ ณ เวลาดังกลา่ว 
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8 ตวัอยา่งการเขา้รว่มโครงการ 

บรษัิทไดจ้ัดท าตัวอยา่งในการเขา้รว่มโครงการเป็นจ านวนมากเพือ่สาธติวา่ความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นแ
ละราคาหุน้สง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หุน้ในโครงการอยา่งไร ทา่นสามารถเขา้ไปดตูัวอยา่งเหลา่นีไ้ดท้ีเ่ว็บไซตข์อง 
FBuShare ที ่www.fbushare.com โดยบรษัิทขอแนะน าใหท้า่นเขา้ไปศกึษาตวัอยา่งในเว็บไซต ์FBuShare 

กอ่นทีจ่ะตัดสนิใจวา่จะเขา้รว่มโครงการหรอืไม ่

ตัวอยา่งเหลา่นีจั้ดท าขึน้เพือ่ใชใ้นการอธบิายการเขา้รว่มโครงการเทา่นัน้ ราคาหุน้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 
อตัราแลกเปลีย่น 
และระดับเงนิลงทนุประจ าปีของพนักงานแตล่ะคนจะเป็นปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่จ านวนหุน้จ าหน่ายออกไปและมลูคา่ของ
การถอืหุน้ 
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9 ค าถามทีถ่ามบอ่ย 

9.1 สทิธปิระโยชน ์

9.1.1 เพราะเหตใุดบรษิทัจงึท าโครงการ FBuShare ขึน้มา 

 เพือ่สนับสนุนใหพ้นักงานทกุคนเป็นเจา้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้รว่มกนั 
 เพือ่ใหพ้นักงานเขา้มามสีว่นรว่มในการเตบิโตของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ (ถา้ม)ี 
 เพือ่กระตุน้ใหม้องภาพรวมการท างานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 

โดยไมมุ่ง่เนน้เฉพาะการท างานของหน่วยธรุกจิของพนักงานแตเ่พยีงอยา่งเดยีว 
 เพือ่ผลักดันใหเ้กดิการปรับปรงุการท างานดา้นธรุกจิของเครอืเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้  

 เพือ่เพิม่สดัสว่นพนักงานทีถ่อืหุน้ในบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 
 เพือ่ชว่ยรักษาพนักงานไวก้บับรษัิท 
 เพือ่ใหผ้ลประโยชนข์องพนักงานเฟล็ทเชอรบ์วิดิว้สอดคลอ้งไปในทางเดยีวกนักบัผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ขอ

งเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 

9.1.2 จากการเขา้รว่มโครงการ FBuShare ฉนัจะไดร้บัผลประโยชนไ์ดอ้ยา่งไร 

ทา่นมโีอกาสทีจ่ะไดรั้บหุน้รางวัลของเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิหากทา่นยงัคงเป็นพนักงานในเครอืบรษัิทและถอืหุน้ซือ้ทีไ่ดม้าไวต้ลอดระย
ะถอืหุน้ นอกจากนี ้ทา่นยงัจะมสีทิธรัิบเงนิปันผลจากหุน้ในโครงการ ซึง่เงนิดังกลา่วจะถกูน าไปซือ้หุน้เพิม่    

9.2 ใครสามารถเขา้รว่มโครงการไดบ้า้ง 

9.2.1 สมาชกิในครอบครวัของฉนัสามารถเขา้รว่มโครงการ FBuShare ไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้ผูท้ีส่ามารถเขา้รว่มโครงการนีไ้ดจ้ ากดัเฉพาะพนักงานทีม่สีทิธเิทา่นัน้  
ทา่นอาจโอนหุน้ใหแ้กส่มาชกิในครอบครัวของทา่นไดท้กุเวลา 
(ขึน้อยูก่บักฎหมายการขายหลกัทรัพยท์ีบ่งัคับใชใ้นทอ้งถิน่) อยา่งไรกต็าม 
หากทา่นเลอืกทีจ่ะโอนหุน้ใหแ้กส่มาชกิในครอบครัวของทา่นระหวา่งระยะถอืหุน้ 
ทา่นจะสญูเสยีสทิธใินการรับหุน้รางวลัจากหุน้ทีโ่อนออกไป 

9.2.2 ในการเขา้รว่มโครงการ FBuShare 

บรษิทัไดก้ าหนดระยะเวลาการท างานข ัน้ต า่ของพนกังานทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการหรอืไม ่

ไมก่ าหนด คณุสมบตัขิองผูท้ีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการคอื จะตอ้งเป็นพนักงานของเครอืบรษิท้เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ ณ 
เวลารับใบสมคัรเขา้รว่มโครงการทีบ่รษัิทก าหนด (25 มนีาคม 2561) เทา่นัน้ 

9.3 วธิกีารเขา้รว่มโครงการ 

9.3.1 หากฉนัเขา้ท างานในเครอืบรษิทัเฟล็ทเชอร ์
บวิด ิง้หลงัจากทีปิ่ดก าหนดการโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 ไปแลว้ 
ฉนัยงัสามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการไดห้รอืไม ่ 

ไมไ่ด ้ทา่นจะไมส่ามารถเขา้รว่มโครงการจนกวา่จะถอืก าหนดการโครงการในครัง้ตอ่ไป 

9.3.2 ฉนัจ าเป็นตอ้งสมคัรใหมอ่กีคร ัง้ในปีตอ่ๆ มาหรอืไม ่ 

ไมจ่ าเป็น เมือ่ทา่นไดส้มคัรเขา้รว่มโครงการแลว้ 
ทางโครงการจะหักเงนิลงทนุประจ าจากคา่จา้งสทุธหิลังหักภาษีของทา่นจนกวา่ทา่นจะเปลีย่นแปลงหรอืยตุกิารลง
ทนุในโครงการ หรอืถอนตัวออกจากโครงการ (ในกรณีนีส้ามารถท าไดร้ะหวา่งก าหนดการโครงการเทา่นัน้)  
อยา่งไรกต็าม ทางบรษัิทไมรั่บรองวา่จะบรษัิทจะเสนอโครงการนีต้อ่ในปีตอ่ๆ ไป   
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9.4 ขอ้ก าหนดโครงการ 

9.4.1 พนกังานทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการจะไดร้บัการเสนอขายหุน้แบบเดยีวกนัทกุคนหรอืไม ่

เหมอืนกนั อยา่งไรกต็าม 
พนักงานในประเทศทีบ่รษัิทไมส่ามารถเสนอขายหุน้ใหแ้กท่า่นไดเ้นือ่งจากกฎหมายในทอ้งถิน่ (เชน่ในจนีและฟิจ)ิ 
จะไดรั้บการเชญิชวนใหเ้ขา้รว่มโครงการหุน้เแทนเงนิสดแทน  (ดคู าอธบิายในขอ้ 7.11) 

9.4.2 บรษิทัสามารถปรบัปรงุแกไ้ขโครงการไดห้รอืไม ่

ได ้บรษัิทอาจแกไ้ขขอ้ก าหนดของโครงการตามดลุยพนิจิฝ่ายเดยีวแบบเด็ดขาดกอ่นถงึก าหนดโครงการในแตล่ะปี 
และจะบงัคับใชข้อ้ก าหนดทีป่รับปรงุแกไ้ขกบัหุน้ทัง้หมดทีไ่ดม้าในปีโครงการแรกหลงัจากทีม่กีารประกาศการแกไ้
ขขอ้ก าหนดนัน้  โดยทา่นสามารถเลอืกทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืระงับการเขา้รว่มโครงการ 
หรอืถอนตวัออกจากโครงการระหวา่งก าหนดการโครงการ กอ่นการบงัคับใชข้อ้ก าหนดใหม ่ 

9.5 การลงทนุ  

9.5.1 ฉนัสามารถเลอืกอตัราแลกเปลีย่นส าหรบัเงนิลงทนุของฉนัไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้เงนิลงทนุของทา่นจะเป็นเงนิสกลุเกยีวกบัทีท่า่นไดรั้บจากบรษัิท 

9.5.2 ฉนัตอ้งจา่ยเงนิลงทนุโดยใชเ้งนิคา่จา้งของฉนัใชห่รอืไม ่

ใช ่บรษัิทจะหักเงนิลงทนุประจ าจากเงนิคา่จา้งของทา่น 

9.5.3 ฉนัสามารถลงทนุโดยใชเ้งนิบรจิาคเขา้กองทนุสวสัดกิารไดห้รอืไม ่

ไมไ่ด ้บรษัิทจะหักเงนิของคณุจากเงนิคา่จา้งหลังหกัภาษีแลว้เทา่นัน้ 

9.5.4 ฉนัสามารถลงทนุดว้ยเงนิกอ้นเดยีวในจ านวนทีเ่ทา่กบัเงนิลงทนุประจ าปีของฉนัไดห้รอืไม  ่

ไมไ่ด ้ 

9.5.5 ฉนัจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ 
ผูบ้รหิารจดัการโครงการไดร้บัเงนิลงทนุประจ าของฉนัในแตล่ะเดอืนไปแลว้ 

หากทา่นเขา้รว่มโครงการระหวา่งก าหนดการโครงการในเดอืนมนีาคม 2561 

และบรษัิทมเีวลาประมวลขอ้มลูในใบสมคัรของทา่น 
บรษัิทจะหักเงนิลงทนุจากเงนิคา่จา้งหลังหกัภาษีงวดแรกของทา่นทันทหีลังจากทีก่ าหนดการโครงการในเดอืนมนีา
คม 2561 สิน้สดุลง (1 เมษายน 2561) 

ทา่นสามารถเขา้ไปตรวจสอบรายละเอยีดธรุกรรมไดท้ีศ่นูยโ์ครงการจัดจ าหน่ายหุน้ใหแ้กพ่นักงานของเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้ www.computershare.com/fbushare 

เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูบ้รหิารจัดการโครงการไดรั้บเงนิลงทนุประจ าของทา่นเรยีบรอ้ยแลว้ 
ในกรณีทีไ่มม่กีารหกัเงนิลงทนุประจ า ทา่นควรตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนของทา่นโดยทันท ี
หากไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุประจ าจากทา่น ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะไมส่ามารถซือ้หุน้ซือ้ใหแ้กท่า่นได ้

9.5.6 อะไรจะเกดิข ึน้หากจ านวนเงนิลงทนุข ัน้สงูสดุมกีารเปลีย่นแปลง 

ในกรณีทีจ่ านวนเงนิลงทนุขัน้สงูสดุลดลง 
จะท าใหจ้ านวนเงนิลงทนุประจ าปีของทา่นจะสงูกวา่จ านวนเงนิลงทนุขัน้สงูสดุใหม ่ดงันัน้ 
จ านวนเงนิลงทนุประจ าปีของทา่นจะถกูลดลงโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหส้อดคลอ้งจ านวนเงนิลงทนุขัน้สงูสดุทีป่รับใหม ่
ในกรณีทีจ่ านวนเงนิลงทนุขัน้สงูสดุสงูขึน้ จ านวนเงนิลงทนุตอ่ปีของทา่นจะไมเ่ปลีย่นแปลง 
เวน้แตท่า่นเลอืกทีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุ 
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9.5.7 อะไรจะเกดิข ึน้หากจ านวนเงนิลงทนุข ัน้ต า่มกีารเปลีย่นแปลง 

ในกรณีทีเ่งนิลงทนุขัน้ต า่มกีารเปลีย่นแปลง (ไมว่า่จะสงูขึน้หรอืต า่ลง) 
จะไมท่ าใหจ้ านวนเงนิลงทนุของทา่นเปลีย่นแปลงไป  อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิลงทนุขัน้ต า่เพิม่ขึน้ 
และสง่ผลใหเ้งนิลงทนุประจ าปีของทา่นต า่กวา่จ านวนเงนิลงทนุขัน้ต ่าทีป่รับใหมแ่ละบรษัิทพจิารณาเห็นวา่จ านวนเ
งนิลงทนุประจ าปีของทา่นไมส่ามารถใชไ้ดห้รอืไมส่ามารถน าไปลงทนุได ้
บรษัิทอาจสง่หนังสอืแจง้ใหท้า่นเพิม่จ านวนเงนิลงทนุประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนเงนิลงทนุขัน้ต า่ใหมท่ีบ่งัคบัใ
ช ้ 
หากทา่นไมไ่ดเ้พิม่เงนิลงทนุประจ าปีใหเ้ทา่กบัจ านวนเงนิลงทนุขัน้ต ่าเป็นอยา่งนอ้ยกอ่นสิน้สดุก าหนดการโครงการ
ครัง้ถัดไป บรษัิทอาจระงับการเขา้รว่มโครงการของทา่น  ในสถานการณ์เชน่นี ้
หุน้ทีท่า่นถอืไวใ้นโครงการจะยงัคงมสีทิธรัิบหุน้รางวลัเมือ่ส ิน้สดุระยะถอืหุน้ 
โดยมเีงือ่นไขวา่ทา่นจะตอ้งมคีณุสมบตัอิืน่ๆ ถกูตอ้งตามเงือ่นไขการรับรางวัล 

9.6 หุน้ 

9.6.1 ราคาหุน้เทา่ใดทีโ่ครงการจะน ามาใชใ้นการค านวณเพือ่ซือ้หุน้ของฉนั 

โครงการจะซือ้หุน้ในตลาด NZSX หรอื ASX 
แทนผูเ้ขา้รว่มโครงการเป็นประจ าทกุเดอืนโดยใชเ้งนิลงทนุของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดใ้นเดอืนทีผ่า่นมา ดังนัน้ 
ราคาซือ้จะเทา่กบัราคาตลาด (บวกคา่นายหนา้และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการซือ้หุน้) ดว้ยเหตนุี ้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการทกุคนจะจา่ยเงนิในจ านวนเทา่เดมิเป็นประจ าทกุเดอืนเพือ่ซือ้หุน้ซือ้ 

9.6.2 ฉนัจะสามารถตรวจสอบจ านวนหุน้ทีโ่ครงการซือ้แทนฉนัในแตล่ะเดอืนไดอ้ยา่งไร  

ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดการถอืหุน้แบบออนไลนไ์ดท้ี ่www.computershare.com/fbushare  

ระบบจะอปัเดตรายละเอยีดหุน้ซือ้ของทา่นเป็นประจ าทกุเดอืน 

9.6.3 ฉนัสามารถตรวจสอบราคาหุน้ปจัจบุนัไดท้ ีไ่หน 

ทา่นสามารถตรวจสอบราคาหุน้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ในปัจจบุนัไดท้ีศ่นูยบ์รกิารนักลงทนุเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 
www.fbu.com ทา่นสามารถเขา้ไปที ่www.fbushare.com เพือ่คลกิทีล่งิกเ์ชือ่มโยงไปยงัหนา้ดังกลา่วได ้ 

9.6.4 ใครจะเป็นผูถ้อืหุน้ในโครงการของฉนั 

หุน้ของทา่นจดทะเบยีนในชือ่ตวัแทนการถอืหุน้ของทะเบยีนหุน้เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ ซ ึง่จะถอืหุน้แทนทา่น  
อยา่งไรกต็าม ถงึแมว้า่ตวัแทนการถอืหุน้จะเป็นเจา้ของหุน้ตามกฎหมาย 
แตต่ัวแทนการถอืหุน้นัน้จะถอืหุน้แทนพนักงานแตล่ะคนตามขอ้ก าหนดของโครงการและจะสามารถด าเนนิการตา่งๆ 
เกีย่วกบัหุน้ไดก้็ตอ่เมือ่ไดรั้บค าสัง่จากพนักงานแตล่ะคนเทา่นัน้ 

9.6.5 ในฐานะผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นพนกังาน ฉนัจะไดร้บัสทิธอิะไรบา้ง 

หุน้ทีท่า่นถอือยูท่ าใหท้า่นมสีทิธใินการออกเสยีงเห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบกบัมตขิองผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้
ทา่นยงัมสีทิธรัิบเงนิปันผลตามทีเ่ฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ประกาศอกีดว้ย 
โดยเงนิปันผลดังกลา่วจะถกูน าไปลงทนุในหุน้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้เพิม่ผา่นทางโครงการปันผล 
หุน้เพิม่เตมิทีไ่ดม้าเหลา่นีจ้ะมสีทิธรัิบหุน้รางวลัเชน่กนั ดสูทิธอิืน่ๆ 
อนัเกดิจากหุน้ทีถ่อืไวใ้นโครงการดา้นลา่งและในกฎระเบยีบโครงการ  

พนักงานทีเ่ขา้รว่มโครงการหุน้แทนเงนิสดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงเห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบกบัมตขิองผูถ้อืหุน้แตจ่ะไ
ดรั้บสทิธปิระโยชนท์างการเงนิทีเ่ทยีบเทา่กบัเงนิปันผลทีป่ระกาศโดยเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้  

9.6.6 การซือ้หุน้มคีวามเสีย่งหรอืขอ้เสยีหรอืไม ่

ม ีการลงทนุในหุน้ของบรษัิททกุครัง้มคีวามเสีย่ง  ไมม่กีารรับประกนัวา่ราคาหุน้ของเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้จะสงูหรอืต ่ากวา่ราคาทีท่า่นซือ้หุน้ 
ราคาตลาดของหุน้จะก าหนดโดยราคาจ าหน่ายหุน้ในตลาดหลักทรัพยข์องนวิซแีลนดห์รอืออสเตรเลยี   
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ทา่นจะตอ้งเชา้ใจอยา่งชดัแจง้วา่ราคาตลาดของหุน้อาจลดลงต า่กวา่ราคาทีท่า่นซือ้หุน้ไดท้กุเวลา   
ในท านองเดยีวกนั ราคาหุน้ก็อาจจะสงูขึน้  นีค่อืความเสีย่งตามปกตขิองการลงทนุในหุน้   นอกจากนี ้
อตัราแลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้งัสง่ผลตอ่มลูคา่ของหุน้ทีท่า่นถอือยูใ่นโครงการเมือ่ตอ้งแปลงคา่เงนิมาเป็นสกุ
ลเงนิของทา่นอกีดว้ย  บรษัิท เฟล็ทเชอน ์
บวิดิง้ไมส่ามารถใหค้ าแนะน าวา่ทา่นควรจะเขา้รว่มหรอืไมเ่ขา้รว่มโครงการได ้

9.6.7 ฉนัสามารถขายหุน้ทีถ่อืไวใ้นโครงการไดห้รอืไม ่

ได ้ทา่นสามารถขายหุน้ของทา่นผา่นทางศนูยข์ายหุน้แบบออนไลนข์อง FBuShare 

www.computershare.com/fbushare หรอืโดยการโอนหุน้เป็นชือ่ของทา่นเองและใชบ้รกิารนายหนา้ทีท่า่นเลอืก  

อยา่งไรกต็าม หากทา่นขายหุน้กอ่นสิน้สดุระยะถอืหุน้ 
ทา่นจะไมส่ามารถรับหุน้รางวัลจากหุน้ทีท่า่นไดข้ายออกไปได ้  

ในการขายหุน้ทกุครัง้ 
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยลว่งรูข้อ้มลูภายในและนโยบายการคา้หลกัทรัพยข์องเ
ฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 

9.6.8 บรษิทัสามารถส ัง่ขายหุน้ของฉนัไดห้รอืไม ่ 

บรษัิทอาจมคี าสัง่ใหข้ายหุน้ของทา่นโดยไมจ่ าเป็นตอ้งขออนุมตัจิากทา่นกอ่นเพือ่น าผลตอบแทนจากการขายมาจ่
ายภาษีหุน้ปัจจบุนัของทา่นซึง่บรษัิทจะตอ้งจา่ยใหก้อ่นลว่งหนา้ 
บรษัิทจะขายหุน้ของทา่นตามมลูคา่ภาษีหุน้ของทา่นเทา่นัน้ 

9.6.9 ฉนัจะสามารถรบัหุน้รางวลัของตนเองไดอ้ยา่งไร  

เมือ่ส ิน้สดุระยะถอืหุน้ หากทา่นยงัคงเป็นพนักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้อยู ่ทา่นจะไดรั้บหุน้รางวัล 1 
หุน้ตอ่หุน้ซือ้ทกุ 2 หุน้ทีท่า่นไดม้าจากการซือ้ดว้ยเงนิลงทนุประจ าในปีแรกของระยะถอืหุน้ 
โดยมเีงือ่นไขวา่ทา่นจะตอ้งถอืหุน้ซือ้ดังกลา่วไวต้ลอดจนกระทั่งสิน้สดุระยะถอืหุน้ นอกจากนี ้
ทา่นยงัจะมสีทิธรัิบหุน้รางวลัจากการถอืหุน้เพมิเตมิโดยใชห้ลกัการเดยีวกนันี ้
บรษัิทจะด าเนนิการเพือ่โอนหรอืออกหุน้รางวลัใหแ้กท่า่นโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าไดแ้ละไมเ่กนิ 30 
วันหลังจากวันทีท่า่นมสีทิธไิดรั้บหุน้รางวัล 

ระยะถอืหุน้ของหุน้ทีซ่ ือ้ดว้ยเงนิลงทนุประจ าในระหวา่งปีโครงการ 2561 จะครบก าหนดในวันที ่31 มนีาคม 2564 
ซึง่น่ันหมายความวา่ หากทา่นยงัเป็นพนักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ในวันที ่31 มนีาคม 2564 
ทา่นจะไดรั้บหุน้รางวัล 1 หุน้ฟรใีนวันที ่1 เมษายน 2564 ตอ่หุน้ซือ้ทกุๆ 2 
หุน้ทีท่า่นไดซ้ือ้ดว้ยเงนิลงทนุประจ าในปีโครงการ 2561 ภายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ ทา่นยงัคงถอืหุน้เหลา่นีใ้นวันที ่31 
มนีาคม 2564 

9.6.10 การจา่ยปนัผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่นสง่ผลตอ่โครงการอยา่งไร 

หากบรษัิทจา่ยปันผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่นการถอืหุน้ (หุน้โบนัส) 
ทา่นจะมสีทิธโิบนัสของหุน้ทีท่า่นถอืไวใ้นโครงการ โดยทหีุน้โบนัสดังกลา่วจะเป็นหุน้ทีถ่อืไวใ้นโครงการดว้ย   

9.6.11 สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนสง่ผลตอ่โครงการอยา่งไร 

หากบรษัิทออกสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีข่ายหรอืจ าหน่ายได ้
(หมายความวา่สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่นัน้สามารถขายตอ่ใหผู้อ้ ืน่ได)้ 
ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะขายสทิธทิีม่าจากหุน้ดังกลา่วแทนทา่น และหากบรษัิทไมไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 
บรษัิทจะใชผ้ลตอบแทนจากการขายสทิธนัิน้มาซือ้หุน้เพิม่   

ในกรณีทีบ่รษัิทออกสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีไ่มส่ามารถขายหรอืจ าหน่ายได ้
(หมายความวา่สทิธดิังกลา่วไมส่ามารถขายตอ่ใหบ้คุคลอืน่) 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไมส่ามารถขายสทิธนัิน้และซือ้หุน้เพิม่เตมิจากหุน้ใดๆ ทีย่งัเหลอือยูใ่นโครงการ  
หลกัเกณฑน์ีบ้งัคับใชก้บัแผนการซือ้หุน้ของบรษัิททัง้หมด 

http://www.computershare.com/fbushare
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9.7 โครงการหุน้แทนเงนิสด  

9.7.1 โครงการหุน้แทนเงนิสดคอือะไรและหุน้แทนเงนิสดคอือะไร  

ในบางประเทศทีบ่รษัิทไมส่ามารถเสนอขายหุน้ใหแ้กพ่นักงานไดเ้นือ่งจากขอ้บงัคบัของกฎหมายในทอ้งถิน่ 
บรษัิทจะเสนอขายหุน้แทนเงนิสดใหแ้กพ่นักงานแทน  ในโครงการครัง้นี ้
บรษัิทไดเ้สนอขายหุน้แทนเงนิสดในประเทศจนีและฟิจ ิ
การเขา้รว่มโครงการจัดจ าหน่ายหุน้แทนเงนิสดมลีักษณะทีเ่หมอืนกนัการเขา้รว่มโครงการจัดจ าหน่ายหุน้ปกตทิกุปร
ะการ (รวมทัง้สทิธใินการรับเงนิปันผล ปันผลเป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่น 
และสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ) ยกเวน้ ไมม่หีุน้ทีส่ามารถจับตอ้งไดใ้หซ้ือ้เทา่นัน้ 
โดยหุน้แทนเงนิสดนีจ้ะถอืและขายในนามของพนักงาน    

9.7.2 ฉนัสามารถขายหุน้แทนเงนิสดไดห้รอืไม ่

ได ้
ทา่นสามารถท าหนังสอืแจง้ไปยงัผูบ้รหิารจัดการโครงการเพือ่ขอแลกหุน้แทนเงนิสดบางสว่นหรอืทัง้หมดของทา่นเ
ป็นเงนิสดในเวลาใดกไ็ดโ้ดยใชว้ธิเีดยีวกนัและไดผ้ลลพัธท์ีเ่หมอืนกนักบัการขายหุน้ในโครงการ  
ทา่นจะไดรั้บเงนิในจ านวนทีเ่ทา่กนักบัทีท่า่นพงึไดรั้บในกรณีทีท่า่นไดถ้อืหุน้จ านวนทีเ่ทา่กนัในโครงการจัดจ าหน่า
ยหุน้ปกต ิ

9.7.3 เม ือ่ส ิน้สดุระยะถอืหุน้ในโครงการจดัจ าหนา่ยหุน้แทนเงนิสด จะเกดิอะไรขึน้บา้ง 

เมือ่ส ิน้สดุระยะถอืหุน้ของหุน้ซือ้แทนเงนิสดของทา่น 
ทา่นจะไดรั้บเงนิสดเทา่กบัมลูคา่ตามสญัญาของหุน้ซือ้แทนเงนิสดเหลา่นัน้ 
รวมถงึหุน้รางวัลแทนเงนิสดและหุน้เพิม่เตมิแทนเงนิสดทีไ่ดจ้ากการถอืหุน้ซือ้แทนเงนิสดเหลา่นัน้ 
โดยมเีงือ่นไขวา่ทา่นยงัคงเป็นพนักงานของเครอืบรษัิท เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ ณ เวลาดังกลา่ว 
ทา่นอาจไมส่ามารถถอืหุน้แทนเงนิสดตอ่ไปไดห้ลังจากสิน้สดุระยะถอืหุน้แลว้ 

9.8 การลา 

9.8.1 จะเกดิอะไรขึน้หากฉนัท าเร ือ่งลาช ัว่คราว (เชน่ ลาคลอด/ลาหยดุเพือ่เล ีย้งดบูตุร ลาป่วย 

ลางานเป็นระยะเวลานาน และลาเพือ่เพิม่พนูความรู)้ 

หากทา่นลาโดยไดรั้บเงนิคา่จา้งตามปกต ิ
บรษัิทจะหักเงนิลงทนุประจ าจากเงนิคา่จา้งของทา่นเพือ่น าไปซือ้หุน้แทนทา่น  
หากทา่นท าเรือ่งลาโดยไมไ่ดรั้บเงนิคา่จา้ง บรษัิทจะหยดุหกัเงนิลงทนุประจ าและหยดุการซือ้หุน้แทนทา่นดว้ย  
เมือ่ทา่นกลับมาท างานหรอืลาโดยไดรั้บคา่จา้งอกีครัง้ 
การหกัเงนิลงทนุและการซือ้หุน้แทนทา่นก็จะเริม่ตน้ใหมเ่ชน่เดยีวกนั  ทัง้นี ้
ทา่นจะไมม่สีทิธชิ าระเงนิลงทนุเพิม่กอ่นทีจ่ะลางานหรอืหลังจากทีก่ลบัมาจากการลางาน 
และในกรณีทีท่า่นลาโดยไมไ่ดรั้บคา่จา้งเมือ่สิน้สดุระยะถอืหุน้ ทา่นจะยงัคงไดรั้บหุน้รางวัลซึง่ทา่นมสีทิธไิดรั้บ 

9.9 การเปลีย่นแปลงการควบคมุ 

9.9.1 จะเกดิอะไรขึน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงการควบคมุในเฟล็ทเชอร ์บวิด ิง้  

หากมกีารเปลีย่นแปลงการควบคมุในเฟล็ทเชอร ์บวิดิว้ เชน่ การควบรวมกจิการหรอืการด าเนนิการตามค าสัง่ศาล 
หรอืหากบรษัิทผา่นมตใิหย้กเลกิกจิการโดยสมัครใจ 
บรษัิทอาจตัดสนิใจใหหุ้น้และหุน้แทนเงนิสดบางสว่นหรอืหุน้และหุน้แทนเงนิสดทัง้หมดในโครงการมคีณุสมบตัติา
มเงือ่นไขการรับรางวลั ดังนัน้ ทา่นอาจจะมสีทิธไิดรั้บหุน้รางวัลหรอืหุน้รางวัลแทนเงนิสดจากการถอืหุน้ดังกลา่ว 
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9.10 การยา้ยบรษัิท 

9.10.1 ฉนัก าลงัถกูยา้ยไปยงับรษิทัในเครอืเฟล็ทเชอร ์บวิด ิง้ 
และบญัชเีงนิเดอืนของฉนัยงัคงเหมอืนเดมิ  ฉนัจะเขา้รว่มโครงการตอ่ไปไดอ้ยา่งไร 

เนือ่งจากการลงทนุในโครงการ FBuShare ของทา่นขึน้อยูก่บับญัชเีงนิเดอืนของทา่น 

ดังนัน้หากในประเทศทีท่า่นยา้ยไปเป็นประเทศทีร่ว่มโครงการ ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งท าอะไรเลยในสถานการณ์เชน่นี ้ 
รวมทัง้จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีของทา่นเชน่กนั 

9.10.2 ฉนัก าลงัถกูยา้ยไปยงับรษิทัในเครอืเฟล็ทเชอร ์บวิด ิง้ 
และบญัชเีงนิเดอืนของฉนัเปลีย่นแปลง  ฉนัจะเขา้รว่มโครงการตอ่ไปไดอ้ยา่งไร 

หากประเทศทีท่า่นยา้ยไปท างานนัน้เป็นสมาชกิของโครงการนี ้ทา่นจะตอ้งด าเนนิการตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

 แจง้แกเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษยข์องทา่นวา่ทา่นเป็นผูเ้ขา้รว่มโครงการ FBuShare  
 แจง้แกเ่จา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนคนใหมข่องทา่นวา่ทา่นเป็นผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เจา้หนา้ทีเ่งนิเดอืนคนใหมข่องทา่นหักเงนิลงทนุประจ าอยา่งถกูตอ้งตามจ านวนเงนิลงทนุ

ประจ าปีทีก่ าหนดขึน้ใหม ่

บรษัิทจะค านวณเงนิลงทนุประจ าปีของทา่นโดยใชเ้งนิสกลุใหมท่ีท่า่นไดรั้บแตจ่ะยงัคงน าสดัสว่นเงนิลงทนุขัน้สงูสุ
ดทีเ่หมอืนกนัมาบงัคบัใช ้ ยกตวัอยา่งเชน่ หากทา่นเคยท างานอยูท่ีน่วิซแีลนดแ์ละเลอืกทีจ่ะลงทนุเป็นเงนิเทา่กบั 
80% ของจ านวนเงนิลงทนุขัน้สงูสดุของนวิซแีลนดแ์ละทา่นไดย้า้ยไปท างานในออสเตรเลยี ในกรณีนี ้
เงนิลงทนุประจ าปีของทา่นจะเปลีย่นเป็นเทา่กบั 80% ของเงนิลงทนุขัน้สงูสดุของออสเตรเลยีแทน  

ในกรณีทีท่า่นไดรั้บเงนิเดอืนเป็นเป็นเงนิสกลุอืน่ๆ นอกเหนอืจากนี ้
กรณุาดจู านวนเงนิลงทนุขัน้ต ่าและจ านวนเงนิลงทนุขัน้สงูสดุส าหรับเงนิสกลุใหมข่องทา่นในตารางของภาคผนวก 
ค  

9.10.3 จะเป็นอยา่งไร หากฉนัถกูยา้ยไปท างานในประเทศทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ 

ในกรณีนี ้บรษัิทจะถอืวา่การเขา้รว่มโครงการของทา่นสิน้สดุลง อยา่งไรก็ตาม 
หุน้ทัง้หมดทีท่า่นมอียูจ่ะยงัถกูเก็บไวใ้นโครงการและทา่นยงัคงมสีทิธไิดรั้บหุน้รางวลัจากการถอืหุน้ดังกลา่ว 
(ขึน้อยูก่บักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง) หากทา่นมคีณุสมบตัติามเงือ่นไขการรับรางวลั   
ในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ของประเทศทีท่า่นยา้ยไปท างานหา้มไมใ่หบ้รษัิทจดัสรรหุน้รางวลัใหแ้กท่า่น 
ทา่นจะไดรั้บเงนิสดมลูคา่เทยีบเทา่กบัหุน้รางวลัทีท่า่นพงึไดรั้บเมือ่สิน้สดุระยะถอืหุน้ 

9.11 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั FBuShare  

9.11.1 ฉนัจะสามารถศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบั FBuShare เพิม่เตมิไดอ้ยา่งไร 

หากทา่นตอ้งการกฎระเบยีบโครงการหรอืศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั FBuShare 

กรณุาอา่นเอกสารของโครงการผา่นทาง 

 ออนไลนท์ี ่www. fbushare.com 
 ออนไลนท์ี ่www.computershare.com/fbushare 
 จากเจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษย ์(ตามรายชือ่ในภาคผนวก ข) 

หากทา่นตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการสมคัรหรอืตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาดขูอ้ 6   

9.11.2 ฉนัสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเก ีย่วกบัเฟล็ทเชอร ์บวิด ิง้และหุน้ของบรษิทัไดจ้ากทีไ่หน 

ทา่นสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ และหุน้ของบรษัิท (รวมถงึราคาหุน้ของเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้ ในปัจจบุนั) ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ www.fbu.com 

9.11.3 ฉนัสามารถดรูายละเอยีดการถอืหุน้ระหวา่งปีไดอ้ยา่งไร 

หากตอ้งการดหูรอืจดัการการถอืหุน้ของทา่น กรณุาไปที ่www.computershare.com/fbushare 

และท าการเขา้สูร่ะบบโดยการกรอก SRN (หมายเลขอา้งองิผูถ้อืหลกัทรัพย)์ และ PIN (หมายเลขประจ าตวั) ของทา่น 

http://www.fbu.com/
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ผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการจะไดรั้บหลกัฐานยนืยนัการสมคัรเขา้รว่มโครงการทีร่ะบุ SRN จากนัน้ไมน่านก็จะไดรั้บ PIN 

ของตนเอง 

9.11.4 ฉนัลมืหมายเลข PIN ของตวัเอง ฉนัสามารถขอใหมไ่ดไ้หม  

เขา้ไปที ่www.computershare.com/fbushare และคลกิที ่"ลมื PIN" เพือ่ขอรับหมายเลข PIN ใหม ่ 
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10 ขอ้มลูอืน่ๆ 

10.1 วันที ่

เอกสารแนะน าโครงการนีล้งวันที ่1 มนีาคม 2561 

10.2 ค าแนะน าทัว่ไป  

เอกสารนีไ้มไ่ดจ้ัดท าขึน้เพือ่ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑท์างการเงนิ   
ทา่นควรขอค าแนะน าเกีย่วกบัผลติภณัฑท์างการเงนิจากผูใ้หค้ าปรกึษาอสิระทีไ่ดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานก ากบัดแู
ลหลักทรัพย ์(เชน่ 
คณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละการลงทนุแหง่ออสเตรเลยีหรอืองคก์ารตลาดการเงนิแหง่นวิซแีลนด)์ อยา่งถกูตอ้ง  
ไมม่ขีอ้ความในเอกสารนีท้ีเ่ป็นขอ้แนะน าหรอืขอ้คดิเห็นอนัมเีจตนาโนม้นา้วใหผู้ไ้ดรั้บเอกสารตัดสนิใจเขา้รว่มโครง
การ หรอืใหค้ าแนะน าหรอืความคดิเห็นเกีย่วกบัการซือ้หรอืการจ าหน่ายจา่ยแจกหุน้   

เอกสารนีไ้มไ่ดท้ าขึน้โดยน าวัตถปุระสงค ์สถานะทางการเงนิ เป้าหมายทางการเงนิ 
หรอืความตอ้งการของบคุคลใดมาพจิารณา   

หากทา่นมขีอ้สงสยัในการอา่นเอกสารนี ้กรณุาขอค าแนะน าแบบมอือาชพีจากนักบญัช ีนายหนา้คา้หุน้ ทนายความ 
หรอืทีป่รกึษาอาชพีของทา่น 

10.3 จดุประสงคแ์ละการแจกจา่ยเอกสารแนะน าโครงการนี ้

เอกสารนีใ้หข้อ้มลูรายละเอยีดเพือ่ประกอบการตัดสนิใจเขา้รว่มโครงการแกพ่นักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์ 
บวิดิง้ และจัดท าขึน้เพือ่จดุประสงคน์ีเ้ทา่นัน้ 
ไมไ่ดจั้ดท าขึน้เพือ่แจกจา่ยใหแ้กบ่คุคลอืน่ใดทีไ่มใ่ชพ่นักงานของเครอืบรษัิทเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 
หากทา่นไดรั้บหนังสอืชีช้วนใหเ้ขา้รว่มโครงการ FBuShare แตไ่มใ่ชพ่นักงานของบรษัิท 
การสมคัรเขา้รว่มโครงการของทา่นไมใ่ชก่ารสมคัรทีถ่กูตอ้ง 

10.4 กฎระเบยีบโครงการ 

เอกสารแนะน าโครงการนีป้ระกอบดว้ยรายละเอยีดโดยสรปุของโครงการเทา่นัน้ 
และไมไ่ดร้วมรายละเอยีดกฎระเบยีบของโครงการทัง้หมด  พนักงานควรอา่นกฎระเบยีบโครงการใหจ้บ   
เนือ่งจากในกรณีทีข่อ้มลูในเอกสารแนะน าโครงการฉบบันีม้คีวามขดัแยง้กนั 
บรษัิทจะกฎระเบยีบโครงการและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมาบงัคับใช ้

ทา่นสามารถขอเอกสารกฎระเบยีบโครงการไดจ้ากเจา้หนา้ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องท่านซึง่สามารถตดิตอ่ไดท้าง 
www.fbushare.com หรอือาจเขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องผูบ้รหิารจัดการโครงการที ่www.computershare.com/fbushare  

ทา่นสามารถรับเอกสารกฎระเบยีบโครงการไดภ้ายในเวลาทีส่มเหตสุมผลตอ่การรอ้งขอนัน้ 
โดยทา่นไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

10.5 ขอ้ปฏเิสธความรับผดิ 

นอกเหนอืจากทีบ่คุคลทีม่รีายชือ่อยูใ่นเอกสารแนะน าโครงการนี ้
ไมม่บีคุคลใดทีไ่ดรั้บอนุญาตใหม้อบขอ้มลูของโครงการหรอืด าเนนิการใดๆ แทนโครงการ  
ขอ้มลูหรอืการด าเนนิการใดๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารนีอ้าจไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอือนุมตัจิากเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้หรอืคณะกรรมการบรษัิท  

http://www.fbushare.com/
http://www.computershare.com/fbushare
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10.6 ค าแนะน าบรกิารทางการเงนิ  

เนือ่งจากผูบ้รหิารจัดการโครงการอาจมอบบรกิารทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการใหแ้กท่า่น ดังนัน้ 
ผูบ้รหิารจัดการโครงการอาจจ าเป็นตอ้งมอบค าแนะน าบรกิารทางการเงนิทีร่ะบรุายละเอยีดเกีย่วกบับรกิารทางการเงิ
นดังกลา่วใหแ้กท่า่นดว้ย ในฐานะตวัแทนทีท่า่นไดแ้ตง่ตัง้ใหรั้บค าแนะน าบรกิารทางการเงนิ เฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้อาจไดรั้บมอบค าแนะน าบรกิารทางการเงนิตามวธิทีีต่กลงกนัไว ้ เมือ่ทา่นเขา้รว่มโครงการ 
ใหถ้อืวา่แตง่ตัง้ใหบ้รษัิท เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ จ ากดั เป็นตวัแทนของทา่นในการรับค าแนะน าบรกิารทางการเงนิ 
(และเอกสารปรับปรงุอืน่ๆ) โดยอตัโนมตั ิเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้จะรับมอบค าแนะน าบรกิารทางการเงนิและจะตอ้งโพสตค์ าแนะน าบรกิารทางการเงนิดังกลา่วบนระบบอนิทราเ
น็ตของบรษัิทและเว็บไซตข์องผูด้แูลโครงการ: www.computershare.com/fbushare 

10.7 การเปิดเผยขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มโครงการชาวออสเตรเลยี 

ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7.2 นายจา้งจะเป็นผูถ้อืเงนิลงทนุของทา่นไวแ้ละจะสง่มอบใหผู้บ้รหิารจัดการโครงการ 
(ผูจ้ัดการโครงการ Computershare ประจ าออสเตรเลยี) เป็นประจ าทกุเดอืน โดยระหวา่งทีถ่อืเงนิลงทนุดังกลา่ว 
นายจา้งจะฝากเงนิไวใ้นบญัชธีนาคารแบบไมค่ดิดอกเบีย้ของบรษัิท ออสเตรเลยี แอนด ์นวิซแีลนด ์แบงคก์ ิง้ กรุ๊ป 
จ ากดั เมือ่เงนิลงทนุโอนไปยงัผูบ้รหิารจัดการโครงการ 
เงนิดังกลา่วจะฝากไวใ้นบญัชธีนาคารแบบไมค่ดิดอกเบีย้ของบรษัิท เอชเอสบซี ีแบงค ์ออสเตรเลยี จ ากดั 
ผูบ้รหิารจัดการโครงการจะถอืเงนิลงทนุทัง้หมดไวจ้นกวา่จะน าไปซือ้หุน้ 
โดยจะน าเงนิลงทนุทัง้หมดทีไ่ดจ้ากเดอืนทีก่อ่นหนา้หนึง่เดอืนไปท าการซือ้หุน้ของเฟล็ทเชอร ์
บวิดิง้บนตลาดหลักทรัพย ์ ASX แทนผูเ้ขา้รว่มโครงการชาวออสเตรเลยีทกุคนเป็นประจ าทกุเดอืน 

10.8 พ.ร.บ. หลกัทรัพยอ์เมรกิา  

หลกัทรัพยท์ีโ่ครงการเสนอขายนัน้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัหิลักทรัพยข์องสหรัฐอเมรกิา ฉบบัปี 1933 

(พระราชบญัญตัหิลักทรัพยส์หรัฐ) และอาจ (1) ไมส่ามารถเสนอขายตอ่ จ าหน่ายตอ่ โอน จ าน า หรอืจ านองได ้

เวน้เสยีแต ่
เป็นการด าเนนิการตามขอ้ก าหนดการจดทะเบยีนทีบ่งัคบัใชต้ามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยส์หรัฐและกฎหมายหลกั
ทรัพยอ์ืน่ๆ 
หรอืเป็นการด าเนนิการตามขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการจดทะเบยีนทีร่ะบไุวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรั
พยส์หรัฐและกฎหมายดังกลา่ว (2) ไมส่ามารถฝากไวก้บัองคก์รรับฝากหลกัทรัพยแ์บบไมจ่ ากดั  

ทา่นสามารถขายตอ่หลักทรัพยข์องทา่นไดก้ต็อ่เมือ่การเสนอขายและขายหลกัทรัพยด์ังกลา่วอยูใ่นรปูแบบของ 
"ธรุกรรมการลงทนุนอกประเทศ" (ตามความหมายทีน่ยิามไวใ้นมาตรา 902 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยอ์เมรกิา) 

ตามกฎขอ้บงัคับ S ของพ.ร.บ. หลักทรัพยอ์เมรกิา รวมทัง้ อยูใ่นรปูแบบของ "ธรุกรรมผา่นนายหนา้" 

บนตลาดหลักทรัพย ์NZSX หรอื ASX 

ซึง่ทา่นและบคุคลอืน่ใดทีด่ าเนนิการในนามของทา่นไมท่ราบหรอืไมม่เีหตผุลทีท่ าใหท้ราบวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิ
าหรอืเป็น "ชาวสหรัฐอเมรกิา" ตามความหมายทีน่ยิามไวใ้นมาตรา 902 ของพ.ร.บ. 

หลกัทรัพยอ์เมรกิาเป็นผูซ้ ือ้หรอืผูต้กลงการขายไวล้ว่งหนา้ 

10.9 ขอ้ยกเวน้การจัดท าหนังสอืชีช้วนและขอ้จ ากดัการขายตอ่ของแคนาดา 

บรษัิทไมไ่ดย้ืน่หนังสอืชีช้วนทีร่ะบรุายละเอยีดเกีย่วกบัการออกหลักทรัพยท์ีเ่สนอขายในโครงการใหแ้กค่ณะกรรมก
ารหลกัทรัพยแ์คนาคาหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นกฎหมายของแคนาดา 
และการออกหลกัทรัพยด์ังกลา่วไดรั้บการยกเวน้ขอ้ก าหนดการจัดท าหนังสอืชีช้วนตามมาตรา 2.24 
ของกฎหมายหลักทรัพยแ์หง่ชาต ิ45-106: ขอ้ยกเวน้การจัดท าหนังสอืชีช้วน (NI 45-106)  
จากกฎหมายหลักทรัพยแ์หง่ชาต ิ45-102: ขอ้ก าหนดการขายตอ่หลักทรัพย ์ 
พนักงานอาจขายตอ่หลกัทรัพยท์ีอ่อกตาม NI 45-106 
ในตลาดหลักทรัพยน์อกแคนาดาหรอืขายตอ่ใหก้บับคุคลทีอ่าศัยอยูน่อกประเทศแคนาคาโดยตรง 
โดยมขีอ้แมว้า่บรษัิทไมไ่ดเ้ป็นผูอ้อกหลักทรัพยท์ีร่ายงานขอ้มลูหลักทรัพยแ์กค่ณะกรรมการหลกัทรัพยใ์นประเทศแ
คนาดา ณ วันซือ้ขายหลักทรัพย ์และชาวแคนาดาทีซ่ ือ้หุน้นัน้ไมไ่ดถ้อืหุน้ทัง้โดยตรงและโดยออ้มเกนิกวา่ 10% 
ของหุน้ทัง้หมดทีบ่รษัิทออกและจ าหน่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และไมใ่ชผู่ถ้อืหุน้ทีม่จี านวนเกนิกวา่ 10% 
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

http://www.computershare.com/fbushare
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10.10 การเปิดเผยขอ้มลูตามกฎหมายหลักทรัพยข์องประเทศมาเลเซยี 

หลกัทรัพยท์ีเ่สนอขายในโครงการในประเทศมาเลเซยีเป็นสว่นหนึง่หรอืเกีย่วขอ้งกบั 
“การเสนอขายทีไ่ดรั้บการยกเวน้” “การชีช้วนทีไ่ดรั้บการยกเวน้” หรอืการออกหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการยกเวน้” 

ตามมาตรา  229 และมาตรา 230 ของพระราชบญัญตับิรกิารและตลาดทนุของประเทศมาเลเซยี ปี ค.ศ .2007 

บรษัิทไดส้ง่ส าเนาเอกสารโครงการใหแ้กค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศมาเลเซยีเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยเอกสารดังกลา่วไมใ่ชห่รอือาจไมน่ าไปใชเ้ป็นเอกสารส าหรับเสนอขายหรอืออกหลกัทรัพยใ์หแ้กป่ระชาชน 
เอกสารส าหรับเสนอใหส้มคัรสมาชกิหรอืซือ้หลักทรัพย ์หรอืเอกสารชีช้วนใหส้มคัรสมาชกิหรอืซือ้หลักทรัพย ์
ซึง่เป็นลักษณะของหนังสอืชีช้วนทีต่อ้งลงทะเบยีนกบัคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศมาเลเซยีตามทีพ่ระ
ราชบญัญตับิรกิารและตลาดทนุของประเทศมาเลเซยีปี ค.ศ .2007 ก าหนด  

10.11 การหกัเงนิจากเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งของพนักงานในมาเลเซยี  

ในการหักเงนิจากเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งของพนักงานในประเทศมาเลเซยีบางคน 
บรษัิทจะตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้ านวยการกรมแรงงานตามพระราชบญัญัตกิารจา้งงาน ค.ศ .1955 เสยีกอ่น 

พนักงานเหลา่นีไ้ดแ้ก ่พนักงานทีม่รีายได ้  2 , 000 รงิกติตอ่เดอืนหรอืต ่ากวา่ หรอืเป็นผูใ้ชแ้รงงานทัว่ไป 

หรอืเป็นผูค้วบคมุดแูลแรงงานทั่วไป ทัง้นี ้เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 
ไดย้ืน่หนังสอืขออนุมตัแิละไดรั้บอนุมตัใิหห้กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งของพนักงานกลุม่นีจ้ากผูอ้ านวยการกรมแรงงานป
ระเทศมาเลเซยีเรยีบรอ้ยแลว้  
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11 ค าแนะน าดา้นภาษ ี

ดสูรปุการเสยีภาษีส าหรับผูเ้ขา้รว่มโครงการในประเทศตา่งๆ ทีม่กีารเสนอขายหลักทรัพยไ์ดท้ีภ่าคผนวก ง 
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ภาคผนวก ก นยิามค าศพัท ์

ค าศพัท ์ ค าอธบิาย 

A$ หรอื AUD ดอลลารอ์อสเตรเลยี 

หุน้เพิม่เตมิ  หุน้ปันผลหรอืหุน้ทีบ่รษัิทออกหรอืรับแทนผูเ้ขา้รว่มโครงการเมือ่มกีารจา่ยปันผล
เป็นหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการตามสดัสว่น การมอบสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุ 
หรอืการปรับโครงสรา้งทนุในรปูแบบอืน่ๆ ของบรษัิท 

จ านวนเงนิลงทนุประ
จ าปี  

จ านวนเงนิทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการตัดสนิใจลงทนุเป็นระยะเวลา 12 เดอืน  

ASX ตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลยี 

เงือ่นไขการรบัรางว ั
ล 

เงือ่นไขทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งปฏบิตัติามเพือ่ใหต้นมสีทิธรัิบหุน้รางวลัตาม 
กฎระเบยีบโครงการ เงือ่นไขดังกลา่วไดแ้ก ่ 

 ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งถอืหุน้ซือ้ไวเ้ป็นตลอดระยะถอืหุน้เป็นเวลาสามปี  
 ผูเ้ขา้รว่มโครงการท างานจะตอ้งเป็นพนักงานของบรษัิทอยา่งตอ่เนือ่งตลอด

ชว่ง ระยะเวลาดังกลา่วจนถงึวันสิน้สดุระยะถอืหุน้  

 เงือ่นไขอืน่ๆ 
ทีบ่รษัิทก าหนดและแจง้ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการทราบเป็นครัง้คราวไป 

อตัราสว่นรางวลั อตัราสว่นหุน้รางวลัตอ่หุน้ซือ้และหุน้เพิม่เตมิทีบ่รษัิทก าหนดและน ามาใชเ้ป็นครั ้
งคราว ไป  

หุน้รางวลั หุน้ทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการมสีทิธไิดรั้บตามกฎระเบยีบของโครงการเมือ่ปฏบิตัติามเงื่
อนไขการรับรางวลั 

บอรด์หรอืคณะกรรม
การบรษิทั 

บอรด์บรหิารของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ คณะกรรมการของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 
หรอืคณะกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยบอรด์บรหิาร 

โครงการปนัผล โครงการทีบ่รษัิทจดัท าขึน้ 
โดยทีบ่รษัิทจะน าเงนิปันผลทีจ่า่ยใหผู้ถ้อืหุน้ตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอืไวไ้ปลง
ทนุในหุน้อกีครัง้   

หุน้ปนัผล หุน้ทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการไดม้าหรอืหุน้ทีบ่รษัิทไดม้าแทนผูถ้อืหุน้ตามโครงการปัน
ผลจากการถอืหุน้ซือ้หรอืหุน้เพิม่เตมิในโครงการ 

FBuShare หรอื 

โครงการ 

โครงการจัดจ าหน่ายหุน้ใหแ้กพ่นักงานในระดับสากลทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยบรษัิทเฟลท
เชอร ์บวิดิง้ตามกฎระเบยีบโครงการนีแ้ละระบไุวใ้นเอกสารแนะน านี ้ 

เฟล็ทเชอร ์บวิด ิง้ 
หรอื บรษิทั 

บรษัิท เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ จ ากดั เลขจดทะเบยีนบรษัิทของนวิซแีลนด ์1104175 

และ ARBN 096 046 936  

ศนูยโ์ครงการจดัจ า
หนา่ยหุน้ใหแ้กพ่นกั
งานเฟล็ทเชอร ์
บวิด ิง้  

เว็บไซตท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ใหพ้นักงานเขา้ไปสมคัรหรอืเขา้รว่มโครงการ 
www.computershare.com/fbushare 

http://www.computershare.com/fbushare
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เครอืบรษิทัเฟล็ทเช
อร ์บวิด ิง้ หรอื 
เครอืหรอื 
เครอืบรษิทั 

กลุม่บรษัิททีป่ระกอบดว้ย 

 เฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ 
 บรษัิทยอ่ยทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของทัง้หมดแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 บรษัิทยอ่ยอืน่ๆ ของบรษัิท 

ทีบ่รษัิทก าหนดใหเ้ป็นบรษัิทในเครอืตามกฎระเบยีบ โครงการนี ้ 

 บรษัิทหรอืองคก์รอืน่ๆ 
ทีบ่อรด์บรหิารของบรษัิทก าหนดใหเ้ป็นบรษัิทในเครอื 
ตามกฎระเบยีบโครงการนี ้

 

ก าหนดโครงการประ
จ าเดอืนมนีาคม 
2561 

ระยะเวลาตัง้แตว่ันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2561 จนถงึเวลา 23.59 น. ของวันที ่25 

มนีาคม พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นชว่งทีพ่นักงานทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการ 

(ตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 3) สามารถเขา้รว่มโครงการ FBuShare 

ในขณะทีผู่ล้งทนุรายเกา่สามารถถอนตวั ระงับการลงทนุ 
หรอืเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีในโครงการ FBuShare  

จ านวนเงนิลงทนุสงู 
สดุ 

จ านวนเงนิสงูสดุที ่
ผูเ้ขา้รว่มโครงการอาจเลอืกทีจ่ะน ามาลงทนุในโครงการในฐานะเงนิลงทนุประจ า
ปี 

จ านวนเงนิลงทนุ 
ข ัน้ต า่ 

จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการอาจเลอืกทีจ่ะน ามาลงทนุในโครงการในฐา
นะเงนิลงทนุประจ าปี 

NZ$ หรอื NZD ดอลลารน์วิซแีลนด ์

NZSX ตลาดคา้ตราสารทนุหลกัทีด่ าเนนิการโดย บรษัิท เอ็นซเีอกซ ์จ ากดั  

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
หมายถงึพนักงานทีใ่บซือ้หุน้และใบสมคัรเขา้รว่มโครงการของตนไดรั้บการยอม
รับจากบรษัิท 

หุน้เพิม่เตมิแทนเงนิ
สด 

หุน้ปันผลแทนเงนิสดและหุน้เพิม่เตมิแทนเงนิสดทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการไดรั้บ 

หุน้รางวลัแทนเงนิส
ด 

รางวัลทีม่อบใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการแทนหุน้รางวลั 

โครงการจดัจ าหนา่
ยหุน้แทนเงนิสด 

โครงการส าหรับพนักงานทีอ่าศัยอยูใ่นประเทศซึง่บรษัิทไมส่ามารถหรอืเป็นไปไ
มไ่ดท้ีจ่ะเสนอขายหุน้ใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการ 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการอาจไดรั้บหุน้ซือ้แทนเงนิสดและหุน้เพิม่เตมิแทนเงนิสด 
และมสีทิธรัิบหุน้รางวลัแทนเงนิสด 

หุน้ซือ้แทนเงนิสด ผลประโยชนท์ีผู่เ้ขา้รว่มโครงการไดรั้บแทนหุน้ซือ้ 
แตไ่มร่วมหุน้รางวัลแทนเงนิสดและหุน้เพิม่เตมิแทนเงนิสด 

หุน้แทนเงนิสด หุน้แทนเงนิสด หุน้เพิม่เตมิแทนเงนิสด และหุน้รางวัลแทนเงนิสด . 

ผูบ้รหิารจดัการโครง
การ 

บคุคลหรอืองคก์รทีร่ะบไุวใ้นเอกสารโครงการและมหีนา้ทีใ่นการบรหิารจัดการโค
รงการ 
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กฎระเบยีบโครงการ กฎระเบยีบของโครงการ FBuShare ลงวันที ่กมุภาพันธ ์15,  2011  

ซึง่ระบขุอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าหรับการเขา้รว่มโครงการและไดรั้บการปรับปรงุ
แกไ้ขเป็นครัง้คราวไป 

ก าหนดการโครงกา
ร 

ชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทก าหนดใหพ้นักงานทีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการสมคัรเขา้รว่ม
โครงการ FBuShare และผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถถอนตวัออกจากโครงการ 

ระงับการลงทนุของตนหรอืเปลีย่นจ านวนเงนิลงทนุประจ าปี 
ชว่งเวลาดังกลา่วคอืระหวา่งเดอืนมนีาคมของทกุปี หรอืชว่งเวลาอืน่ๆ 
ทีบ่รษัิทก าหนด 

ปีโครงการ  ระยะเวลา 12 เดอืน เริม่ตัง้แตว่ันที ่1 เมษายน และสิน้สดุวันที ่31 

มนีาคมของปีถดัไป  

หุน้ซือ้ หุน้ทีซ่ ือ้และถอืไวใ้นโครงการแทนผูเ้ขา้รว่มโครงการ แตไ่มร่วม 
หุน้รางวลัและหุน้เพิม่เตมิ 

ระยะถอืหุน้ ชว่งระยะเวลาตัง้แตผู่เ้ขา้รว่มโครงการไดรั้บหุน้ซือ้หรอืหุน้ซือ้แทนเงนิสดจนกระ
ทั่งครบรอบปีโครงการทีส่ามทีผู่เ้ขา้รว่มโครงการถอืหุน้ดงักลา่วไว ้

จ านวนเงนิลงทนุ 
ประจ า 

จ านวนเงนิทีถ่กูหกัออกจากคา่จา้งหลังหกัภาษีของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
หรอืกค็อืจ านวนเงนิลงทนุประจ าปีหารดว้ยจ านวนงวดของคา่จา้งหลังหกัภาษีทีผู่ ้
เขา้รว่มโครงการไดรั้บในระหวา่งปีโครงการ 

หุน้ หุน้สามญัทีช่ าระแลว้ของทนุเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้   หุน้ซือ้ หุน้เพิม่เตมิ 
และหุน้รางวลัทีเ่ป็นหุน้สามญัช าระแลว้ 

แผนจดัจ าหนา่ยหุน้ โครงการทีร่ะบไุวใ้นเอกสารแนะน านีแ้ละกฎระเบยีบโครงการวา่ดว้ยการซือ้หุน้ 

การถอืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อืไวใ้นบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 
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ภาคผนวก ข รายช่ือเจ้าหน้าทีฝ่่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ตารางดา้นลา่งนีค้อืรายละเอยีดส าหรับตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่รัพยากรมนุษยซ์ ึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืทา่นเกีย่วกบัการสมคัร
เขา้รว่มโครงการหรอืคอบขอ้สงสยัเกีย่วกบัโครงการของทา่น 

Formica หน่วยธรุกจิ 

ประเทศ เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรพัยากรมนุษย ์ หมายเลขโทรศพัท ์

แคนาดา Julie Morin +1 450 347 7541 ext. 6121 

Chantal Lécuyer +1 450 347 7541 ext. 6213 

จนี Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Ally Zhang +86 21 6010 2688 ext. 8518 

ฟินแลนด ์ Tarja Kivimaki +358 40 525 0729 

เยอรมน ี Astrid Küllmer +49 5521 856-12 

ประเทศมาเลเซยี Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Budsayamat Singnoi +66 2 701 9619 

สเปน Juan Carlos Castañeda Diehl +34 672 658 367 

 Consuelo Macian +34 961 220 707 

ไตห้วนั Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Medea Su +88 62 2515 1017 ext. 2220 

Pauline Huang +88 62 2515 1017 ext. 2225 

ไทย Apple Gong +86 21 6010 2688 ext. 8512 

Budsayamat Singnoi +66 2 701 9619 

สหราชอาณาจกัร Caroline Howat +44 191 259 3136 

 Joanne McGregor +44 191 259 3150 

สหรฐัอเมรกิา Peggy West +1 513 786 3594 
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ภาคผนวก ค จ านวนเงินลงทุนขั้นต ่าและขั้นสูงสุด 

จ านวนเงนิลงทนุขัน้ต า่และขัน้สงูสดุ: 

ประเทศ 
สกุลเ
งนิ 

อตัราแลกเปลี่

ยน1 

เงนิลงทุนประจ าปี ขดีจ ากดัเงนิลงทุนข ัน้สูงสุดตามความถีก่ารจา่
ยเงนิเดอืน 

เงนิข ัน้สงู
สดุ 

เงนิข ัน้
ต า่ ประจ าเดอืน 

ทกุๆ 
สองสปัดาห ์ ทกุสปัดาห ์

อเมรกินัซามวั USD  0.7286   3,643   182   303.58   140.12   70.06  

ออสเตรเลยี AUD  0.9146   4,573   228   381.08   175.88   87.94  

แคนาดา CAD  0.9058   4,529   226   377.42   174.19   87.10  

จนี CNY  4.6934   23,467   1,173   1,955.58   902.58   451.29  

ฟิจ ิ FJD  1.4674   7,337   366   611.42   282.19   141.10  

ฟินแลนด ์ EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

เยอรมน ี EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

ประเทศมาเลเ
ซยี 

MYR  2.8846   14,423   721   1,201.92   554.73   277.37  

นวิซแีลนด ์ NZD  1.0000   5,000   250   416.67   192.31   96.15  

ปาปวันวิกนิ ี PGK  2.3544   11,772   588   981.00   452.77   226.38  

ซามวั WST  1.8078   9,039   451   753.25   347.65   173.83  

เกาะโซโลมอ
น 

SBD  5.6028   28,014   1,400   2,334.50   1,077.46   538.73  

สเปน EUR  0.5954   2,977   148   248.08   114.50   57.25  

ไตห้วนั TWD  21.5470   107,735   5,386   8,977.92   4,143.65   2,071.83  

ไทย THB  23.2634   116,317   5,815   9,693.08   4,473.73   2,236.87  

ตองกา TOP  1.5760   7,880   394   656.67   303.08   151.54  

สหราชอาณา

จกัร 

GBP  0.5274   2,637   131   219.75   101.42   50.71  

สหรฐัอเมรกิา USD  0.7286   3,643   182   303.58   140.12   70.06  

วานูอาตู VUV  76.4604   382,302   19,115   31,858.50   14,703.92   7,351.96  

 

                                                           

1 รายการเงนิของเฟล็ทเชอร ์

บวิดิง้จะจัดท าอตัราแลกเปลีย่นเงนิสกลุดอลลารน์วิซแีลนดก์ับสกลุเงนิทอ้งถิน่ภายในสปัดาหข์องวนัที่  19  มกราคม 2561. 
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ภาคผนวก ง ตารางภาษ ี

ขา้งลา่งนีค้อืรายละเอยีดการจา่ยภาษีของนายจา้งและพนักงานในโครงการ FBuShare Plan ในประเทศตา่งๆ 

ทีม่กีารเสนอขายหุน้: 

 ภาษทีีผู่เ้ขา้รว่มโครงการตอ้งจา่ย ภาษทีีเ่ฟล็ทเชอร ์

บวิดิง้ตอ้งจา่ย 

ประเ

ทศ 
ภาษหีุน้ซีอ้ทีต่อ้งจา่

ยเมือ่ซือ้ 
ภาษหีุน้รา

งวลั 
ภาษหีุน้ปั

นผล 
ภาษกี าไรจากการ

ขายหุน้ 
ภาษสีงั

คม 
ภาษี

หกั 
ณ 

ทีจ่า่ย 

การแ

จง้ 
ภาษ ี

ภาษสีงั

คม 

ไทย ไมต่อ้งจา่ย เมือ่ไดรั้บสิ

ทธ ิ
ไมต่อ้งจา่

ย1 
ไมต่อ้งจา่ย2 ไมต่อ้ง

จา่ย 
จา่ย3 จา่ย4 ไมต่อ้ง

จา่ย 

 

1 ประเทศไทย: เงนิปันผลถอืเป็นรายไดจ้ากตา่งประเทศ 

ซึง่จะตอ้งจ่ายภาษีใหก้ับรัฐบาลไทยเฉพาะในกรณีทีม่กีารจ่ายคนืเงนิปันผลในประเทศไทยในปีเดยีวกับทีรั่บเงนิปันผลนัน้ 
โดยทีผู่ร้ับเงนิปันผลจะตอ้งเป็นผูท้ีจ่่ายภาษีใหก้ับรัฐบาลไทย )ซึง่อยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลา 180 วัน ขึน้ไปในปีภาษีทีเ่กีย่วขอ้ง( 

2 ประเทศไทย: ไมต่อ้งจ่ายภาษีเนือ่งจากหุน้ของเฟล็ทเชอร ์บวิดิง้ถอืเป็นรายไดจ้ากตา่งประเทศ ส าหรับกรณีทีไ่ดก้ าไรจากการขายหุน้ 

จะตอ้งจ่ายภาษีใหก้ับรัฐบาลไทยตอ่เมือ่มกีารจ่ายคนืผลก าไรในประเทศไทยในปีเดยีวกับทีร่ับผลก าไรนัน้ 
โดยทีผู่ร้ับผลก าไรจะตอ้งเป็นผูท้ีจ่่ายภาษีใหก้ับรัฐบาลไทย 

3 ประเทศไทย: นายจา้งไทยมหีนา้ทีใ่นการหักภาษี ณ ทีจ่่ายหากมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายของโครงการจากองคก์รในไทย 

4     ประเทศไทย: นายจา้งไทยมหีนา้ทีใ่นการแจง้ภาษีหากมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายของโครงการจากองคก์รในไทย 

 




