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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ที่ กม. MN/ 380/2556

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารประกอบวาระ
2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
4. หนังสือแจงเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองใชเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
5. ขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผูถือหุน
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
ดวยบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวัน
พุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด เลขที่ 99 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนต ชั้น 3) เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน
14 วัน และจัดสงใหกระทรวงพาณิชยตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็ปไซตของบริษัทฯ ดวย

วัตถุประสงคและเหตุผล

เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวาถูกตองตามความเปนจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
รายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ
วาระที่ 1 หนา 9 ถึง 23)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2555 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนา 3

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยสรุป ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายไดรวม
กําไรที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรที่เปนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิรวม
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน-สุทธิ

(หนวย : ลานบาท)
ประจําป 2555
2,441.70
1,400.91
4.00
1,404.91

11,430.07
5,526.85
5,903.23

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อ ใหที่ประชุมสามัญ ผูถือ หุนประจําป “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2555 ที่ผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติรายงานประจําป 2555 และ งบ
การเงินประจําป 2555 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดตาม รายงานประจําป 2555
(Annual Report)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลประจําป
2555

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป “พิจารณาอนุมัติ “จัดสรรกําไร” ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท และตามขอบังคับของบริษัทและกฎหมายมหาชนมาตรา 116 บัญญัติวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป* หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” และตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไร ทั้งนี้
ใหเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมายแลว เปนจํานวน 104,930,000.00 บาท (หนึ่งรอยสี่ลานเกาแสนสาม
หมื่นบาทถวน) และในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท*) ดังนี้
(ลานบาท)
กําไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท*)
60.63
เห็นสมควรตั้งสํารองตามที่กฎหมายกําหนดในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ(งบเฉพาะ
บริษัท*) คิดเปนจํานวนเงิน 12,100,000 บาท (สิบสองลานหนึ่งแสนบาทถวน) รวมเปนสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 117,030,000
บาท (หนึ่งรอยสิบเจ็ดลานสามหมื่นบาทถวน) ซึ่งคิดเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของป 2555
หนา 4

และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ ประจําป 2555 ดังนี้
ในที่นี้ บริษัทเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ การจายหุนปนผลในอัตรา 8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล
คิดเปนหุนปนผลมูลคา 0.13889 บาท/หุน และผูถือหุนจะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จายตามกฎหมายในอัตรารอยละ 10 (10%)
เทากับหุนละ 0.013889 บาท/หุน ทั้งนี้ เทากับจํานวนเงินสดปนผล บริษัทฯ จะเปนผูจายชําระใหกับผูถือหุนทั้งจํานวน ดังนั้น
คงเหลือหุนปนผลซึ่งผูถือหุนจะไดรับมูลคา 0.125 บาท/หุน
ผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิรวม
กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลตอหุน *
เงินปนผลคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ
คิดเปนจํานวนเงิน

หนวย
(ลานบาท)
(บาท)

(ลานบาท)

ประจําป 2555
130.45
0.11
0.13889 (หุนปนผล 8:1)
125%
162.48

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายและ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1(เอกสารประกอบการประชุมฯ
วาระที่ 3 หนา 24 ถึง 25)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
โดยจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4
เมษายน 2556 และปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน
2556 และผูถือหุนสามารถนําหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ไดในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงคและเหตุผล : เนื่องจากมีหุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯไดออกไวรองรับการเพิ่มทุน ในการจายหุนปนผล ตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 คงเหลือเปนจํานวน 12,450 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติใหลดทุน
จดทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนที่เหลือ ดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุน ในการ
จายหุนปนผล ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมา
ดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 4 หนา 26)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงของผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายเงินปนผล
หนา 5

วัตถุประสงคและเหตุผล : เห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนและพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจายเงินปนผลเพื่อใหสอดคลองกับ
วาระที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็น สมควรอนุมัติใ หเพิ่ มทุ น จดทะเบีย นและพิ จ ารณาจัด สรรเพื่อ รองรั บ การจ ายเงิ น ปน ผล ทั้ง นี้
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1(เอกสารประกอบการ
ประชุมฯ วาระที่ 5 หนา 26)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน /เพิ่มทุน

วัตถุประสงคและเหตุผล : เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับวาะที่ 4 และวาระที่ 5 ซึ่งดําเนินการ
ตาม กฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 18 บัญญัติวา “หนังสือบริคณหสนธิอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ (4) ทุนจดทะเบียนซึ่ง
ตองแสดงชนิด จํานวน และมูลคาของหุน และ มาตรา 31 บัญญัติวา “บริษัทจะแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ
ของบริษัทไดเมื่อที่ประชุมสามัญผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ เพื่อใหสอดคลองการกับลดทุนและเพิ่มทุน
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการ
ประชุมฯ วาระที่ 6 หนา 26-27)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทกําหนดให “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตําแหนง โดยกรรมการผูออกจาก
ตําแหนงนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปเปนผูอนุมัติ”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเสนอแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ ดังนี้
1. นางนันทิยา
มนตริวัต
2. นางสไบทิพย
สุนทรส
3. นายสมนึก
พจนเกษมสิน
และขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งกรรมการใหม 1 ทาน ทดแทน นายวิเชฐ ตันติวานิช คือ
1. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2555
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออก
จากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1(เอกสารประกอบการประชุมฯ
วาระที่ 7 หนา 27 ถึง 32)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี

หนา 6

วัตถุประสงคและเหตุผล :
กําหนดคาสอบบัญชี

ตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนผูอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 และ กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวน
เงินไมเกิน 745,000 บาท มากกวาป 2555 จํานวน 25,000 บาท
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ อรับทราบและอนุมัติแ ตงตั้งผูสอบบัญ ชี และ
กําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 8 หนา
33)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม
วาระที่ 9
วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงตองจัดหาเงินกู เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุน
สําหรับการขยายโครงการทั้งที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกู โดย
กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 บัญญัติวา “...การออกหุนกูตองไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมสามัญผูถือหุน”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 9 หนา 34)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

โดยจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2556 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
ในวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2556 และกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนดังตอไปนี้
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมานี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน)
เลขานุการบริษัท

หนา 7

เอกสารประกอบวาระ

หนา 8

เอกสารประกอบวาระที่ 1

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 7 ชั้น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง
และรับมอบอํานาจมาประชุม 381 คน นับเปนจํานวนหุนได 668,660,380 หุน คิดเปนจํานวน 64.4% ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด 1,038,455,984 หุน ซึ่งเกินจํานวนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดไวจึงครบ
องคประชุม
กอ นเริ่ม การประชุม ประธานไดแ นะนํา กรรมการที่ เขา รว มประชุม สามัญ ผูถื อ หุนประจํา ป 2555 โดยมีรายชื่ อ
ดังตอไปนี้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศกิจ

สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

4. นายวิเชฐ

ตันติวานิช

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

5. นายสมนึก

พจนเกษมสิน กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President)

6. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)
7. นายวิชา

พูลวรลักษณ

กรรมการ

8. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

กรรมการ

9. นายชัย

จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

10. นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11. นายเดช

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บุลสุข

12. นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จากนั้นประธานจึงกลาวเปดประชุม ทั้งนี้ประธานไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับและเพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยเรียบรอยดังนี้
ในการลงคะแนนทุกวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โดยจํานวนเสียงที่
เหลือจะถือวาเห็นดวย และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังการประชุมเสร็จสิ้นในแตละวาระเพื่อความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดในภายหลัง ยกเวน สําหรับวาระเรื่องการแตงตั้งกรรมการใหมทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรหนา 9

ลงคะแนนเสียง ทั้งกรณี เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่
ดี และสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนประจําปของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2554 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ทั้ง นี้ป ระธานฯได เป ด โอกาสให ผูถื อ หุน ซัก ถามและแสดงความคิด เห็ น เพิ่ ม เติม อี ก แต ไ มมี ขอ ซัก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม ประธาน
สรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
668,660,280 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 668,660,380 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจําป 2554 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯแลว ตามรายละเอียด
ที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ทั้งนี้ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปและฐานะทางการเงินของบริษัทใหผูถือหุนทราบ
งบกําไรขาดทุน
ยอดขายในป 2554 เทากับ 1,566 ลานบาท ลดลงจากป 2553 จํานวน 572 ลานบาท เนื่องจาก ในปลายป
2553 บริษัทฯ ขายโครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน เขากองทุนอสังหาริมทรัพย ยอดขาย 684 ลานบาท
กําไรสุทธิในป 2554 เทากับ 709 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 191 ลานบาท เนื่องจากการปรับลด
อัตราภาษีนิติบุคคลตามประกาศของรัฐบาล จาก 30% เปน 23% ในป 2555 และ20%ในปถัดไป ทําใหบริษัทฯ ตองปรับภาษีรอ
การตัดจําหนายลดลง จํานวน 240 ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยรวมในป 2554 เทากับ 10,418 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2553 หนี้สินรวม เทากับ 5,919 ลานบาท
ลดลงจากป 2553 ทําใหบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอทุน เทากับ 0.47 สําหรับสวนของผูถือหุน เทากับ 4,498 ลานบาท
พื้นที่ใหเชา
ในป 2554 บริษัทฯ เปดดําเนินการศูนยการคาแหงใหม 1 แหง ไดแก ศูนยการคา นวมินทร เฟสติวัล วอลค
พื้นที่ใหเชา 7,675 ตร.ม. ทําใหบริษัทฯ มีพื้นที่ใหเชารวม 231,795 ตร.ม.
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและมีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆดังนี้
หนา 10

นายพีรยุทธ เหลืองวารินกุล ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ใหอธิบายรายการในงบกระแสเงินสด มีการบันทึกบัญชีการลดทุนของบริษัทยอย และการจายเงินปนผลของ
บริษัทยอย
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาว คือ บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งถือหุนระหวางบมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอป
เมนท 50% และ บมจ.เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป 50% เพื่อพัฒนาโครงการซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน กอนที่จะขายโครงการดังกลาวเขา
กองทุนอสังหาริมทรัพยในป 2553 นั้น บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ไดมีการชําระคืนเงินกูยืมใหธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ดังนั้น บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด จึงทําการเพิ่มทุนเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูยืม หลังจากขายโครงการเขากองทุน
อสังหาริมทรัพยแลว จึงนําเงินจํานวนดังกลาวมาจายเงินปนผล และทําการลดทุนเพื่อจายคืนทุนใหผูถือหุน ไดแก บมจ.สยามฟว
เจอรดีเวลอปเมนท และ บมจ.เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (IAS 40) ในป 2554 บันทึกบัญชีเปน
(559.41) ลานบาทที่แสดงอยูในหนังสือเชิญประชุม หมายความวามีการขาดทุนจากการตีมูลคาหรือไม ซึ่งแตกตางจากป 2553
และกําไรจาก IAS 40 นั้น จะสามารถนํามาจายเงินปนผลไดเมื่อใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
กําไรตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (IAS40) ในปที่ผานมามิไดติดลบ แตที่นํามาหักออกจากกําไรสุทธิ เพื่อ
จะหากําไรที่สามารถจายเงินปนผลได เพราะกําไรตาม IAS 40 นั้น มิใชรายการเงินสด และยังรวมทั้งกําไรจากการปรับมูลคาภาษี
ตามที่เรียนขางตนเกี่ยวกับการลดอัตราภาษี ซึ่งมิใชรายการเงินสดเชนกัน
นายพีรยุทธ เหลืองวารินกุล ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
การปรับมูลคายุติธรรมในป 2553 และป 2554 ที่ผานมา จะเห็นไดวา จะมีกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมใน
ไตรมาสที่ 1-3 แตในไตรมาสที่ 4 จะบันทึกขาดทุน
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
โดยปกติ ควรจะมีการบันทึกกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมทุกไตรมาส แตหากมีผลขาดทุน เนื่องจากมีการ
บันทึกคาปรับปรุงและซอมแซมมากในไตรมาสที่ 4 ดังนั้น เมื่อเทียบกับตนงวดแลว จึงมีการบันทึกผลขาดทุน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบน้ําทวม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
โครงการของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมจํานวน 5 โครงการ แตทวมเฉพาะสวนที่เปนลานจอดรถ หรือ
ถนนโดยรอบโครงการ เทานั้น ไดแก โครงการแจงวัฒนะ, นวมินทร ซิตี้ อเวนิว, มารเก็ตเพลส นวมินทร, บางบอน, เพชรเกษม โดย
บริษัทฯ ไดยกเวนคาเชาใหรานคาตามจํานวนวันที่ปดดําเนินการเปนเงิน 15.5 ลานบาท และบริษัทฯ ไดรับการยกเวนคาเชาที่ดิน
จากเจาของที่ดิน จํานวน 2 ลานบาทเชนกัน ดังนั้นบริษัทฯ ไดรับผลกระทบสุทธิเพียง 13.5 ลานบาท สวนทรัพยสินของบริษัทฯ
ไมไดรับความเสียหายแตอยางใด
ทั้ง นี้ป ระธานฯได เป ด โอกาสให ผูถื อ หุน ซัก ถามและแสดงความคิด เห็ น เพิ่ ม เติม อีก แต ไ มมี ขอ ซัก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติรายงานประจําป 2554 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
หนา 11

เห็นดวย
671,992,116 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 671,992,216 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล ประจําป
2554

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 โดยตั้งสํารองตามกฎหมาย
เพิ่มอีก 31 ลานบาท และอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2554 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
โดยกําหนดจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 129,995,010 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนใน
อัตรา 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน (8 หุนเดิมได 1 หุนปนผล ที่ราคาพาร 1
บาท ดังนั้น 1 หุนเดิมจึงเปรียบเสมือนไดรับเงินปนผลเทากับ 1/8 บาทตอหุน คิดเปน 0.125 บาทตอหุน) ทั้งนี้บริษัทรับผิดชอบชําระ
คาภาษีแทนผูถือหุนดวยในอัตรา 0.01389 บาทตอหุน ซึ่งคํานวณแลวจะเปนการจายเงินสดปนผลทั้งสิ้น 0.13889 บาทตอหุน
สําหรับหุนปนผลที่คํานวณออกมาเปนเศษของหุนจะไมไดรับหุนปนผล แตจะไดรับเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.13889 บาทแทน
(คิดเปนเงินสด 0.125 บาทตอหุนหลังหักภาษี)
ทั้งนี้ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 2 เมษายน 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225
ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่งตลาด
หลักทรัพยฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2555
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ใหอธิบายการคิดราคาหุน ที่จะไดรับผลกระทบจาก Dilution จากการจายหุนปนผล
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
จากการคํานวณ ราคาหุนตามทฤษฎี จะปรับลดลง ประมาณ 12.5% จากราคาตลาด
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ใหอธิบายรายการเงินรับลวงหนาคาหุน ในป 2554 จํานวน 459,562 บาท และในป 2553 จํานวน 2,422,793
บาท
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจดั การ ไดตอบคําถาม ดังนี้
เปนเงินรับลวงหนาคาหุน สําหรับ ESOP ของกรรมการและพนักงาน ที่ออกเมื่อ 5 ปที่แลว เมื่อมีการใชสิทธิใน
การแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant) บริษัทฯ ก็จะไดรับเงินสดเขามาทุกเดือน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ใหอธิบายรายการกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ในป 2554 จํานวน 2,415 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 542 ลาน
บาท
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น มาจาก กําไรสุทธิในป 2554 จํานวน 709 ลานบาท และหัก เงินปนผลที่ได
จายเมื่อ เดือน เม.ย. ป 2553 จํานวน 155 ลานบาท
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
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การจายหุนปนผล เหตุผลใดถึงคํานวณแลว ไดเงิน 0 บาท
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
เนื่องจาก เงินสดปนผลที่บริษัทจายใหนั้น เพื่อชําระภาษีใหผูถือหุน ดังนั้น ผูถือหุนจึงไดรับเงินสดหลังหักภาษี
แลวเปน 0 บาท
ประธานที่ประชุม ไดตอบคําถามเพิ่มเติม ดังนี้
การจายหุนปนผลของทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพยนั้น ผูถือหุนตองชําระภาษีจากหุนปนผลที่ไดรับดวย ดังนั้น
ทุกบริษัทจึงจายเงินสดปนผลมาเพื่อชําระภาษี 10% ใหผูถือหุน บริษัทฯไดถือวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีปฏิบัติทั่วไปและจากการจาย
หุนปนผลครั้งนี้ ผูถือหุนจะไมไดรับเงินสดปนผล แตจะได 1 หุนใหม จากหุนเดิมที่ถืออยูครบ 8 หุน ซึ่งสามารถนําหุนปนผลนี้ไปขาย
ในตลาดซึ่งทําใหไดเงินสด จากการศึกษาการจายปนผลเปนหุนจะทําใหผูถือหุนไดอัตราเงินปนผลที่สูงกวาการจายปนผลเปนเงิน
สด
ผูถือหุน ไดใหคําแนะนํา ดังนี้
บริษัทฯ ควรระบุวา เงินสดปนผลที่ผูถือหุนจะไดรับนี้ เพื่อนําไปชําระภาษีเต็มจํานวน ดังนั้น ผูถือหุนจะไมไดเงิน
สดปนผลสวนนี้
ผูถือหุน ไดใหคําแนะนํา เพิ่มเติม ดังนี้
ในหนังสือเชิญประชุม ควรระบุวิธีคํานวณใหชัดเจน เชน ภาษีจากหุนปนผล 10% ก็คํานวณภาษีใหเห็นวาภาษี
เทากับกี่บาท
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน ไดใหคําแนะนํา เพิ่มเติม ดังนี้
บริษัทฯ ควรอธิบายวา เบื้องตนบริษัทฯ ตองการจายปนผล ในอัตรา 0.125 บาทตอหุน แตไมไดจายในรูปแบบ
เงินสดโดยจายเปนหุนแทน จึงคิดไดเปนหุนปนผล 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม โดยปนผลจะตองมีภาษีหัก ณ ที่จาย 10% ดังนั้นจาก
อัตราการจายปนผล เทากับ 0.125 บาทตอหุนนั้น จึงคํานวณภาษี 10% เทากับ 0.0125 บาท แลวตองนํามาคิดภาษีซ้ําอีกทอด
ทั้งหมดนี้จึงมีภาษีรวมเทากับ 0.01389 บาทตอหุน ซึ่งบริษัทฯ จายภาษีแทนผูถือหุนทั้งหมดในรูปเงินสดปนผล ดังนั้น เมื่อนํามา
รวมกับอัตราการจายหุนปนผล 0.125 บาทตอหุน จึงรวมเปน อัตราการจายปนผลทั้งหมด 0.13889 บาทตอหุน
สําหรับคําถามเกี่ยวกับวา ราคาหุนจะ dilute ไปเทาใดนั้น เนื่องจาก หุนปนผลที่ไดมาใหม มีมูลคา 1 บาท จึง
สามารถคํานวณได ดังนี้ สมมุติ ราคาหุนในตลาด 7 บาทตอหุน ไดปนผลในอัตรา 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม รวมเปนเงินที่ผูถือหุนได
เทากับ 8 หุน คูณ 7 บาทตอหุน บวกดวย หุนใหม มีมูลคา 1 บาท รวมเปน 57 บาท แลวหลังจาก XD ผูถือหุนก็จะไดหุนใหมรวม
เปน 9 หุน ดังนั้น ราคาหุนใหม ควรเทากับ มูลคา 57 บาท หารดวย 9 หุน คิดเปนราคาหุนที่ 6.33 บาท ดังนั้น ราคาหุนจะ dilute
ไปมากกวา 0.13889 บาท เนื่องจากมีหุนใหมเขามา
นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ ไดตอบคําถามเพิ่มเติม ดังนี้
อธิบายโดยงาย คือ ป 2554 บริษัทมีกําไร 0.14 บาทตอหุน และจายปนผล 0.13889 บาทตอหุน ไมไดจายเปน
เงินสดแตจายเปนหุนซึ่งตองมีภาษีหัก ณ ที่จาย 10% เทากับ 0.01389 บาทตอหุน การที่บริษัทฯ ทําเชนนี้ เนื่องจากไมอยากใหเปน
ภาระของผูถือหุน เพราะถาบริษัทจายเปนหุนปนผลอยางเดียว ผูถือหุนก็ตองเสียภาษี ซึ่งบริษัทฯ ตองเรียกเก็บจากผูถือหุน แลว
นําสงกรมสรรพากร การที่เราแยกจายเปนเงินสดปนผล เพราะจะใหหมดภาระทางภาษี โดยสรุป ผูถือหุนจะได 8 หุนเดิม ตอ 1 หุน
ใหม โดยที่บริษัทฯ จายภาษีใหแลว
ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ดังนั้น หากมีหุนเดิมไมถึง 8 หุน เชน มี 4 หุน จะไดรับปนผลอยางไร
นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการ ไดตอบคําถามเพิ่มเติม ดังนี้
บริษัทฯ จะจายเปนเงินสดปนผลให ไมไดปดทิ้ง
นายธารา ชลปราณี และผูถือหุนทานอื่น ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ดังนี้
หนา 13

บริษัทฯ ควรระบุในหนังสือเชิญประชุมชัดเจน วาเงินสดปนผลนี้ เปนเงินสดเพื่อไวชําระภาษีหัก ณ ที่จาย ซึ่ง
ถูกตองตามกฎหมาย และเปนสวนที่บริษัทฯ จายใหผูถือหุน
ผูถือหุน ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ดังนี้
จากการจายปนผลทั้งหมด ในอัตรา 0.13889 บาทตอหุนนั้น คูณดวย 8 หุนเดิม เทากับ 1.10 บาทตอหุน ซึ่งก็
เทากับ อัตราภาษีที่บริษัทฯ ออกให 10% สําหรับคําถามเพิ่มเติม การจายเปนหุนปนผลนั้น สามารถเครดิตภาษีไดหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
สามารถเครดิตภาษีได
ผูถือหุน ไดสอบถามดังนี้
บริษัทฯ เสียภาษี 30% หรือ 20%
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
ในป 2554 บริษัทฯ เสียภาษี 30% แตในป 2555 บริษัทฯ จะจายภาษี 23%
ทั้ง นี้ ป ระธานฯได เ ป ดโอกาสใหผู ถื อ หุ น ซั กถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มีมติอนุมัติจายปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ดวยคะแนน
มติที่ประชุม
เสียงขางมาก ตามเสนอ
เห็นดวย
688,201,754 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ตามที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนป2555 ไดเสนอขอใหที่ประชุมผุถือหุนพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน
สวนที่เหลือจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 7,209,265 หุน แตเนื่องดวยการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการ (ESOP) ในเดือนกุมภาพันธ 2555 มีการปดเศษทิ้ง ทําใหจํานวนทุนชําระแลวมีการเปลี่ยนแปลง
จากที่แจงไวเดิมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนจํานวน 1 หุน คงเหลือทั้งสิ้น 1,039,880,085 หุน จึงขอแกไขจํานวนหุนที่
ตองเสนอลดทุนดังนี้
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทุนเรียกชําระแลว ทั้งสิ้น
จํานวนหุนที่ลดทุน

1,047,089,351
1,039,880,085
7,209,266 หุน

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,047,089,351 บาท เปน 1,039,880,085 บาท
โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 จํานวน 7,209,266 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท
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หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ในหนังสือเชิญประชุม ระบุวา การลดทุนจดทะเบียนนี้ เปนการตัดหุนที่เหลือจากการแปลงสภาพของใบสําคัญ
แสดงสิทธิของกรรมการและพนักงาน ซึ่งของพนักงานหมดอายุ ม.ค.55 และของกรรมการหมดอายุ มิ.ย.55 ดังนั้น หุนที่เหลือนี้
เปนของกรรมการหรือพนักงาน
ประธานที่ประชุม ไดตอบคําถาม ดังนี้
หุนที่เหลืออยูเปนหุนของพนักงานที่ไดลาออกไปแลวทั้งหมด กรรมการไดใชสิทธิแปลงสภาพหมดแลว
ทั้ง นี้ ป ระธานฯได เ ป ดโอกาสใหผู ถื อ หุ น ซั กถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเปน 1,039,880,085 บาท (หนึ่งพันสามสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นแปดสิบหกบาท)
โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 7,209,266 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอยละ
99.99 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
688,201,754 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผลตามวาระที่ 3

ตามที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาการเพิ่มทุน
จดทะเบียน เพื่อรองรับการจายหุน แตเนื่องดวยมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนลดทุนในวาระที่ 4 จึงขอแกไขทุนจดทะเบียนหลังการ
เพิ่มทุนจากเดิม เปน 1,169,875,095 บาท
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตาม
รายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว โดยออกหุนสามัญจํานวน 129,995,010 หุน (หนึ่งรอยยี่สิบเกาลาน
เกาแสนเกาหมื่นหาพันสิบหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 129,995,010 บาท (หนึ่งรอยยี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นหาพัน
สิบบาท)
ทั้งนี้ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอ ดังนี้
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท
1,047,089,351
ลดทุนจดทะเบียน
(7,209,266)
ทุนจดทะเบียนหลังการลดทุน
1,039,880,085
เพิ่มหุนปนผล (อัตรา 8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล)
129,995,010
ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน
1,169,875,095

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้ ง นี้ ป ระธานฯได เ ป ดโอกาสใหผู ถื อ หุ น ซั กถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,169,875,095 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
เกาสิบหกบาท) และจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผล จํานวน 129,995,010 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอยละ 99.99 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
688,201,754 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุนและเพิ่มทุน

ตามที่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนและเพิ่มทุน แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนลดทุน
ตามวาระที่ 4 จึงขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกขอความเดิม
และใชขอความใหมดังนี้
"ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,039,880,085 บาท (หนึ่งพันสามสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นแปดสิบหาบาท)
1,039,880,085 หุน (หนึ่งพันสามสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นแปดสิบหาหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
1,039,880,085 หุน (หนึ่งพันสามสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นแปดสิบหาหุน)
- หุน ( - )"

และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตาม
วาระที่ 5 โดยใชขอความใหมดังนี้
"ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,169,875,095 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหาพันเกาสิบหาบาท)
1,169,875,095 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหาพันเกาสิบหาหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
1,169,875,095 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนเจ็ดหมื่นหาพันเกาสิบหาหุน)
- หุน ( - )"

ทั้ง นี้ ประธานฯไดเปด โอกาสใหผู ถือ หุน ซัก ถามและแสดงความคิ ดเห็ น เพิ่มเติ มอีก แต ไ มมีข อ ซั กถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน/เพิ่มทุน ดวยคะแนนเสียงขางมาก คิด
เปนรอยละ 99.99 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย

688,201,754 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.99
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ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนทราบวาในปนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4
ทาน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
1. นายวิชา
พูลวรลักษณ
2. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
ทั้งนี้ ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอ ดังนี้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้งหมด กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6,000,000 บาท ตอปเทากับป 2549-2554 ที่ผานมา
ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ในงบการเงิน ระบุวาคาตอบแทนผูบริหาร จํานวน 25 ลานบาท แตเปนคาตอบแทนกรรมการ 6 ลานบาท สวนที่
เหลือเปนคาใชจายสวนใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
สวนอื่นเปนคาตอบแทนของผูบริหาร ซึ่งไมใชเฉพาะกรรมการ ไดรวมคาตอบแทนของผูบริหาร ระดับฝาย
จัดการ โดยตามกฎของตลาดหลักทรัพยฯ นับตั้งแต CEO ลงไป 4 ตําแหนง
ผูถือหุน ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ดังนี้
ในปหนา บริษัทฯ ควรเปดเผยเพิ่มเติมวา คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย คาตอบแทนของตําแหนงใดบาง
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทฯ จะปรึกษา ผูสอบบัญชีตอไป
ทั้งนี้ ประธานฯจึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เพื่อนับคะแนน
และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
คัดคานและงดออกเสียง ประธานฯ จึงใหเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
7.1
ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติให นายวิชา พูลวรลักษณ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
688,196,454
เสียง คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
5,400
เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
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7.2

ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

เชนเดิม
เห็นดวย
688,194,554
เสียง คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
7,300
เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
7.3

ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

เชนเดิม
เห็นดวย
688,194,554
เสียง คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
7,300
เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
7.4
ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
688,195,154
เสียง คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
6,700
เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
7.5

มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2554 ดวยเสียงขาง

มาก
เห็นดวย
541,238,366
เสียง คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100
เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 541,238,466 เสียง ซึ่งหักจํานวนเสียงของกรรมการทั้งคณะแลว คิดเปนรอยละ
100.00
วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตรวจสอบบัญชี

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตรวจสอบบัญชี โดย
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอ ดังนี้
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนาม
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท สําหรับงบการเงินประจําป 2555 โดยกําหนดคาตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2555
เปนจํานวนเงิน 720,000 บาทเทากับป 2552-2554 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถอื
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
คาตรวจสอบบัญชีดังกลาว ไดรวมคาตรวจสอบบัญชีของ บริษัท เมกา บางนา ดวยหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
คาตรวจสอบบัญชีดังกลาว มิไดรวม โครงการเมกา บางนา เนื่องจาก บริษัทรวมทุน ใช KPMG เปนผูสอบบัญชี
โดยในป 2554 ที่ผานมา คาตรวจสอบบัญชีอยูที่ 350,000 บาท ซึ่งคาใชจายสวนนี้ บริษัทฯ มิไดนํามา รวมในงบการเงินรวม
ทั้งนี้ประธานฯจึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เพื่อนับ
คะแนน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร
ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบบัญชี 720,000 บาทตอป
เทากับป 2554 ตามเสนอ
เห็นดวย
688,204,754
เสียง คิดเปนรอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100
เสียง คิดเปนรอยละ 0.01
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม และยกเลิกวงเงินหุนกูเดิมที่เหลือ

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม จํานวน 1,200,000,000 บาท (หนึ่ง
พันสองรอยลานบาท) และยกเลิกวงเงินหุนกูเดิมที่เหลือ จํานวน 560,000,000 บาท (หารอยหกสิบลานบาท) ตามรายละเอียดที่ได
สงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่การเงิน นําเสนอดังนี้
เนื่องจากในป 2556 จะมีหุนกูที่ครบกําหนดจํานวน 1,200,000,000 บาท คณะกรรมการจึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูใหม จํานวน 1,200,000,000 บาท เพื่อนําไปชําระคืนหุนกูเดิมที่จะหมดอายุ และพิจารณาอนุมัติ
ยกเลิกวงเงินหุนกูเดิมที่เหลือ จํานวน 560,000,000 บาท จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเคยอนุมัติไว
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
จากหุนกูที่บริษัทออกไปทั้งหมด 1,700 ลานบาทนั้น จะครบกําหนดป 2556 จํานวน 1,200 ลานบาท แลวที่
เหลืออีก 500 ลานบาท จะครบกําหนดเมื่อใด
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
จํานวนหุนกูสวนที่เหลือ 500 ลานบาทนั้น ไดครบกําหนดไปแลว ดังนั้น บริษัทฯ ไมจําเปนตองใชวงเงินสวนนี้
ทั้งนี้ประธานฯจึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เพื่อนับ
คะแนน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้
หนา 19

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม จํานวน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองรอยลานบาท) และยกเลิก
วงเงินหุนกูเดิมที่เหลือ จํานวน 560,000,000 บาท (หารอยหกสิบลานบาท) และยกเลิกวงเงินหุนกูเดิมที่เหลือ ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก คิดเปนรอยละ 94.86 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

เห็นดวย
652,798,454
เสียง คิดเปนรอยละ 94.86
ไมเห็นดวย
1,501,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.22
งดออกเสียง
33,901,800 เสียง คิดเปนรอยละ 4.92
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 688,201,854 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ โดยประธานไดมอบหมาย
ให นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ตอบคําถามเกี่ยวกับโครงการเมกา บางนา ซึ่งรวมทุนกับ อิเกีย (IKEA) และใหนายสมนึก พจน
เกษมสิน ตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ และใหนายนพพร วิฑูรชาติ ตอบคําถามเกี่ยวกับ การขยายงาน ซึ่งมีผูถือหุนซักถาม
และแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ในรายงานประจําป หนา 71 ขอ 9 เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน (202.5) ลานบาทนั้น เปนเงินลงทุน
ที่ลดลงของบริษัทยอยใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
เปนการลดทุนของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ซึ่งไดเรียนเบื้องตนแลว เดิมไดมีการเพิ่มทุนไป เพื่อชําระเงิน
กูยืมจากธนาคาร แลวเมื่อไดเงินจากการขายโครงการเขากองทุนอสังหาริมทรัพย จึงลดทุนและจายเงินปนผลเพื่อจายคืนใหผูถือ
หุน 2 ราย ไดแก บมจ.สยามฟวเจอรฯ และ บมจ.เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป ฝายละครึ่ง
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
การที่บริษัทฯ จายปนผลเปนหุนปนผล ทําใหบริษัทฯประหยัดเงินสดได 144 ลานบาท เงินสวนนี้ บริษัทฯ จะ
นําไปทําอะไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทฯ จะเก็บเปนเงินสดไว แลวนําไปฝากเพื่อใหไดดอกเบี้ย และเก็บไวสํารองหากมีการขยายงานในอนาคต
นอกจากนี้ หากมีการขยายการลงทุนเพิ่ม ก็ตองใชเงินกูยืมสวนหนึ่ง ดังนั้นการเก็บเงินสดไวครั้งนี้ ทําให อัตราหนี้สินตอทุนต่ําลง
สามารถกูเงินเพิ่มไดอีกจํานวนหนึ่ง
นายพีรยุทธ เหลืองวารินกุล ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
1. เหตุใดในป 2554 บริษัทฯ มีกรรมการและผูบริหารใหม 2 ทาน โดยเปนกรรมการทานหนึ่ง และเปนรอง
กรรมการผูจัดการทานหนึ่ง
2. ความคืบหนาโครงการเมกา บางนา รวมถึง รายไดและกําไรที่จะไดในปนี้
ประธานที่ประชุม ไดตอบคําถาม ขอที่ 1 ดังนี้
ในป 2554 ที่ผานมา ผูบริหารสวนใหญ รวมทั้ง นายนพพร, นายสมนึก, และนายกิตตินันท ตองดูแลบริหารงาน
โครงการเมกา บางนา อยางใกลชิด เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้น จึงตองใหกรรมการทานใหม มาดูแล
บริหารงานในสวนของ SF สําหรับรองกรรมการผูจัดการใหมนั้น ไดเขามารับผิดชอบดานงานขายทั้งของบมจ.สยามฟวเจอรดีเวล
อปเมนท และโครงการเมกา บางนา
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ขอที่ 2 ดังนี้
หนา 20

ในปจจุบัน ยอดการขาย โครงการเมกา บางนา อยูที่ 96% จากพื้นที่ใหเชา 140,000 ตร.ม. เหลือพื้นที่วางเพียง
5,000 ตร.ม.หรือ 23 หอง ดานงานกอสราง มีความคืบหนาแลวมากกวา 95% ในระยะ 4-5 สัปดาหนี้ จะเปนชวงที่รับมอบพื้นที่
จากผูรับเหมา แลวหลังจากนั้น จะใหรานคาเขาตกแตง ปจจุบัน ผูเชาหลักทุกรายเขาตกแตงแลว คาดวาจะเปดใหบริการ วันที่ 5
พฤษภาคม 2555 ตามกําหนด
ประธานที่ประชุม ไดตอบคําถาม ขอที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้
ยอดขาย จะเพิ่มจากที่ประมาณการพอสมควร การกอสรางเปนไปตามกําหนดเวลา ตนทุนคากอสรางอยูใน
งบประมาณ คาดวาอาจจะต่ํากวางบประมาณ ประมาณ 100 ลานบาท โครงการเปดใหบริการไดวันที่ 5/5/55
ผูถือหุน ไดสอบถาม เพิ่มเติม ดังนี้
ประมาณการของโครงการเมกา บางนา ในอนาคต และกี่เปอรเซนตของรายไดจะมาจากเมกา บางนา เมื่อ
โครงการเปดดําเนินการเต็มป
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
เมกา บางนา ซึ่งมีพื้นที่ใหเชา 140,000 ตร.ม. จะมีความสามารถในการสรางรายได และกําไร เฉลี่ยในปที่ 1-2
เทากับ สยามฟวเจอรทั้งบริษัท ซึ่งมีพื้นที่ใหเชา 230,000 ตร.ม. หลังจากปที่ 3 เปนตนไป คาดวา ความสามารถในการทํากําไรจะ
มากกวาสยามฟวเจอร ปนี้ เปดดําเนินการเดือน พฤษภาคม ก็มีกําไรแลว
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางนานี้ จะนําเขากองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund) หรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทฯ และผูรวมทุน (อิเกีย) ไมมีนโยบายนําเขากองทุนอสังหาริมทรัพย (Property Fund)
นายสิริพงศ จิระวงศประภา ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ขอทราบรายละเอียด คาใชจาย Fixed cost ของโครงการเมกา บางนา
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
กําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) อยูประมาณ 58%-60%
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางนายังมีที่ดินวางที่เหลืออยูกี่ไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
ยังเหลือที่ดินวางอยูประมาณ 50 ไร หลังจากขายที่ดินบางสวนออกไป ขณะนี้ อยูระหวางการจัดทํา Master
Plan วาจะนําไปทําอะไร อาจจะเผื่อไวสําหรับขยายโครงการในอนาคต ที่ดินที่เหลือ อยูทั้งดานหนาและดานหลังโครงการ
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
มีความคืบหนาสําหรับโครงการที่ 2 หรือ 3 ที่จะรวมทุนกับอิเกียหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
ยังอยูระหวางเจรจากับอิเกีย ซึ่งที่ผานมา การบริหารงานรวมกันก็เปนไปดวยดี
ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ไมทราบวา บริษัทฯ ไดเริ่มจัดหาที่ดินสําหรับโครงการใหม ที่จะรวมทุนกับ อิเกีย หรือไม และโครงการใหมอยู
บริเวณใด
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดเริ่มวางเงินมัดจําคาที่ดินบางสวนแลว สําหรับสถานที่ คงจะยังไมสามารถเปดเผยได เพราะ
มีผลกระทบตอราคาที่ดิน
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นายพีรยุทธ เหลืองวารินกุล ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
1. สําหรับ Gross Profit Margin ที่คุณกิตตินันท ไดเรียนขางตน เปนกําไรที่คิดจากการรวมคาเสื่อมราคาเปน
ตนทุนดวยหรือไม
2. ใชมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ซึ่งจะทําใหมีการรับรูกําไรจากการตีมูลคายุติธรรมของโครงการเมกา
บางนา คาดวานาจะเปนไตรมาสแรก และจะรับรูอยางไร
3. ใหอธิบายโครงการที่บริษัทฯ จะเขาไปรับบริหารศูนยการคา และการรับรูรายไดเปนอยางไร ตองเขาไปรวม
ลงทุนดวยหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ขอที่ 1 ดังนี้
เปนการคิดแบบรวมคาเสื่อมราคา หากไมรวมคาเสื่อมราคา กําไรจะมากกวาที่ไดแจงไปแลว
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ขอที่ 2 ดังนี้
บริษัทรวมทุน จะตองใชมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ดวย โดยขณะนี้อยูระหวางการตีมูลคายุติธรรมจากผู
ประเมินราคา และการบันทึกบัญชีกําไรจากการตีมูลคายุติธรรมของโครงการเมกา บางนานี้ บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จะ
รับรูในงบกําไรขาดทุน ในหัวขอ สวนแบงกําไรจากบริษัทรวมคา
ประธานในที่ประชุม ไดตอบคําถาม ขอที่ 2 เพิ่มเติม ดังนี้
การรับรูกําไรจากการตีมูลคายุติธรรมนี้ ยังอยูระหวางการตีความของผูสอบบัญชี 2 ราย วาจะรับรูในไตรมาสใด
จะรับรูในวันที่โครงการเปดดําเนินการ เดือน พฤษภาคม (ไตรมาส 2) หรือ หากสามารถตีราคาไดแลว ใหรับรูทันทีในไตรมาส 1
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ไดตอบคําถามขอที่ 3 ดังนี้
มีโครงการที่บริษัทฯ จะเขาไปรับบริหารศูนยการคาให ไดแก โครงการ BU Mall ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มี
พื้นที่ 5,000 ตร.ม. อยูดานหนามหาวิทยาลัย อยูบนถนนวิภาวดี รังสิต โดยบริษัทฯ ไมไดรวมลงทุน จะไดรับ Management fee
หากทําไดรายไดมากกวาที่กําหนดไว ก็จะไดรับสวนเพิ่ม นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่น ที่อยูระหวางพิจารณารับบริหารศูนยการคา
ประธานในที่ประชุม กลาวเสริม ดังนี้
โครงการที่บริษัทฯ ไดเขาไปรวมทุนกับเจาของที่ดิน ที่มีอยูแลว ไดแก โครงการเพชรเกษม และโครงการเอกมัย
ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ใหอธิบายแผนการขยายโครงการในอนาคต รวมถึงการขยายโครงการ อิเกีย 2 และโครงสรางในการลงทุนเปน
อยางไร
ประธานในที่ประชุม ไดตอบคําถาม ดังนี้
จากที่คุณกิตตินันท ไดเรียนขางตน ขณะนี้ บริษัทฯ ไดเริ่มวางเงินมัดจําที่ดินไปแลวบางสวน แตยังไมไดระบุ
กําหนดเวลาเริ่มกอสราง และกําหนดเวลาแลวเสร็จ ในอดีต ที่เริ่มทําโครงการเมกา บางนา บริษัทฯ ไดเริ่มเจรจากับอิเกีย ตั้งแตป
2550 (2007) กําหนดวันเปดโครงการเบื้องตน วันที่ 10/10/10 แตเกิดปญหาเศรษฐกิจตกต่ําในสหรัฐอเมริกาในป 2551 (2008)
โครงการไดรับผลกระทบจึงทําใหเกิดความลาชาไปเกือบ 2 ป ซึ่งโครงการเมกา บางนาจะเปดโครงการวันที่ 5/5/55 เวลา 5.55 PM.
โดยมีเอกอัครราชทูต สวีเดน เปนประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนในพิธีเปดดวย สําหรับโครงสรางในการลงทุนใน
โครงการอิเกีย 2 นั้น เงินลงทุนประมาณ 10,000 ลานบาท ยังคงเปนสัดสวนการลงทุนเดิม คือ SF 49% อิเกีย 49% และมีบริษัท
เอส.พี.เอส. โกเบิ้ล เทรด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทไทยและเปน supplier ของอิเกียเปนเวลามากกวา 20 ป ถือหุนอีก 2% และสําหรับ
แผนการใชเงิน ในการซื้อที่ดิน อิเกียจะเปนผูปลอยเงินกูเพื่อซื้อที่ดิน ซึ่ง SF ยังไมตองลงเงินกอนแตอยางใด หากเปนไปตามแผนใช
เงินนี้ และการประหยัดเงินสดจากการจายหุนปนผลนั้น จะทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการกูเงินเพิ่มขึ้น 300-400 ลานบาท
หากปหนาทําแบบเดียวกันอีก ก็คาดวาบริษัทฯ จะมีเงินพอสําหรับลงทุนในโครงการใหม
ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. โครงการเมกา บางนา ซึ่งจะเปดดําเนิ นการในปนี้นั้น จะทํา ใหบ ริษัท ฯ มีรายไดเทา ตัว แตห าก
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โครงการอิเกีย 2 ไมเริ่มในปหนา บริษัทฯ ก็ควรจะคืนเงินใหผูถือหุน

2. หากมีโอกาสทําโครงการอิเกีย 2 และ3 และไมสามารถหาผูรวมทุนใหมได ผูถือหุนยินดีที่จะเพิ่มทุนเพื่อ
ลงทุนในโครงการดีๆ นี้
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
สําหรับการกําหนดระยะเวลาเริ่มโครงการอิเกีย 2 นั้น ทางอิเกีย ตองการจะดูผลการดําเนินงานของ เมกา บาง
นากอน วาดีหรือไม หากเปนไปดวยดี โครงการอิเกีย 2 ก็จะเริ่มเร็ว และสําหรับแผนการใชเงินลงทุนโครงการ อิเกีย 2 ตามที่ทาน
ประธานไดเรียนขางตนนั้น บริษัทฯ ก็พยายามไมทําการเพิ่มทุน
ประธาน ไดกลาวเสริม ดังนี้
การจะเริ่มโครงการอิเกีย 2 จะชาหรือเร็ว ไมไดอยูที่ผลการดําเนินงานของเมกา บางนาอยางเดียว ทางอิเกียจะ
ดูผลการดําเนินงานของอิเกีย สโตรดวย
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
หากบริษัทฯ เปนกังวลเรื่องทุน ควรจะดูความสามารถในการกูของบริษัท โดยดูจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนของ
บริษัทฯ ปจจุบันเปนเทาใด ซึ่งบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกูไดอีกหรือไม และจะมีความสามารถในการชําระคืนเงินกูได
อยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
ปจจุบัน อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (ไมรวมเจาหนี้การคาและอื่นๆ) ตอทุน เทากับ 0.5 ซึ่งบริษัทฯ จะคง
สัดสวนหนี้สินตอทุน ไมใหเกิน 1.0 นอกจากพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอทุนแลว ยังมีปจจัยอื่นที่ตองพิจารณารวมดวย
เชน ทาง Credit Rating Agency จะดูความสามารถในการกู จากอัตราสวนอื่นอีก ไดแก อัตราสวนหนี้สินตอ EBITDA (Net debt
to EBITDA) และหากบริษัทฯ จายหุนปนผลอีก จะทําใหประหยัดเงินสด และจะมีความสามารถในการกอหนี้ไดเพิ่มขึ้น แตหาก
บริษัทฯ มีการกอหนี้มากเกินไป อาจจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ ในระยะยาวได สําหรับความสามารถในการชําระคืนเงินกูนั้น ขึ้นอยู
กับ กระแสเงินสดที่จะไดรับจากโครงการที่เรานําไปกู ซึ่งบริษัทฯ ตองทําการศึกษาผลตอบแทนกอน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ในหนังสือพิมพ มีโฆษณาวา มีรถรับสงจากสถานีรถไฟฟาอุดมสุข ถึง โครงการเมกา บางนา ตารางรถรับสงเปน
อยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถาม ดังนี้
มีรถบัสรับสงทุกวัน บริการทุกครึ่งชั่วโมง
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
มีแผนขยายไปตางจังหวัดหรือไม
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ไดตอบคําถาม ดังนี้
ในป จ จุ บั น ยั ง มี โ อกาสขยายในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลอยู และความสามารถในการทํ า กํ า ไรก็ ดี ก ว า ใน
ตางจังหวัด แตในระยะยาว 3-5 ป อาจจะมีแผนขยายไปตางจังหวัด หากอิเกียตองการขยาย แตสําหรับ Community Mall ก็มี
โครงการที่อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอยู 2-3 โครงการ
เมื่อผูถือหุนไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจและไมมีผูใดซักถามอีก ประธานจึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่
สละเวลามาประชุมและกลาวปดประชุม
เวลา 16:30 น.
ปดการประชุม
ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ
(
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เอกสารประกอบวาระที่ 2
วาระที่ 2

รายงานประจํ า ป 2555 งบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น ประจํ า ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2555 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจําป 2555 (Annual Report))

เอกสารประกอบวาระที่ 3
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2555

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ป 2555 (งบเฉพาะบริษัท) จํานวน 60,630,000 บาท(หกสิบลานหกแสนสามหมื่นบาท
ถวน) เห็นสมควรตั้งสํารองตามที่กฎหมายกําหนดในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวน 12,100,000
บาท (สิบสองลานหนึ่งแสนบาทถวน) ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมายแลว เปนจํานวน 104,930,000 บาท (หนึ่ง
รอยสี่ลานเกาแสนสามหมื่นบาทถวน) รวมเปนสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 117,030,000 บาท (หนึ่งรอยสิบเจ็ดลานสามหมื่นบาท
ถวน) ซึ่งคิดเปนจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เมื่อ
บริษัทฯ ไมมีผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจายปนผลดังกลาวตองไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ ดังนั้น ในป 2555 บริษัทฯมีกําไรสุทธิที่จะจายปนผล ดังนี้
ในที่นี้ บริษัทเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ การจายหุนปนผลในอัตรา 8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล คิดเปน
หุนปนผลมูลคา 0.13889 บาท/หุน และผูถือหุนจะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จายตามกฎหมายในอัตรารอยละ 10 (10%) เทากับหุนละ
0.013889 บาท/หุน ทั้งนี้ เทากับจํานวนเงินสดปนผล บริษัทฯ จะเปนผูจายชําระใหกับผูถือหุนทั้งจํานวน ดังนี้ คงเหลือหุนปนผล
ซึ่งผูถือหุนจะไดรับมูลคา 0.125 บาท/หุน
ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายปนผล
กําไรสุทธิประจําป
กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลตอหุน
เงินปนผลคิดเปน % ของกําไรสุทธิ
จํานวนเงิน
จํานวนหุน
หมายเหตุ

หนวย
(ลานบาท)
(บาท)
(บาท)
(ลานบาท)
(ลานหุน)

งบการเงินรวม
2553
2554
232.02
149.52
0.23
0.14
0.15 0.13889
66.33
97%
154.56
144.43
1030.41 1,039.88

2555
130.45
0.11
0.13889
125%
162.48
1,170.00

ทั้งนี้ ภาษีหัก ณ ที่จาย สามารถเครดิตภาษีได

หนา 24

จึงเห็นสมควรอนุมัติจายหุนปนผลและเงินสดปนผล ในอัตรา รอยละ 125 ของกําไรสุทธิ ดังนี้
(1)

หุนปนผล (8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล)

0.12500 บาท/หุน

(2)

เงินสดปนผล

0.01389 บาท/หุน

(3) = (1)+(2)

รวมปนผล

0.13889 บาท/หุน

(4)

หัก ภาษีหัก ณ ที่จาย10%ตามกฎหมาย(ซึ่งมูลคาเทากับเงินสดปนผล) (0.01389) บาท/หุน*

(5) = (3) -(4)

คงเหลือ หุนปนผล (8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล)

หมายเหตุ :

0.12500 บาท/หุน

* ภาษีหัก ณ ที่จายตามกฎหมาย บริษัทฯ หักไวและนําสง ใหกับกรมสรรพากร
ตัวอยาง หากนาย ก. มีหุนสามัญของ บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท (SF) จํานวน 16 หุน จะมีสิทธิไดรับ

ปนผล ดังนี้
คิดจํานวนสิทธิ

หุนปนผล (8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล)

16 / 8

=

2

หุนปนผล

(1)

คิดเปน หุนปนผล มูลคา

2 * 0.12500

= 0.25

(2)

คิดเปน เงินสดปนผล มูลคา

2 * 0.01389

= 0.02778 บาท

(3) = (1)+(2)

รวมปนผล

(4)

หัก ภาษีหัก ณ ที่จาย10%ตามกฎหมาย(ซึ่งมูลคาเทากับเงินสดปนผล) (0.027778) บาท

(5) = (3) -(4)

คงเหลือ หุนปนผลที่นาย ก.จะไดรับจํานวน 2 หุน มูลคา

บาท

0.27778 บาท
0.25000 บาท

เงื่อนไขการจายปนผล
หุนสามัญสวนที่เหลือที่เทากับ หรือ มากกวา 8 หุน จะไดรับหุนปนผล แตสําหรับหุนสามัญสวนที่เหลือที่
นอยกวา 8 หุน จะไดรับเปนเงินสดปนผลทั้งหมด ในอัตรา 0.13889 บาทตอหุน
กําหนดวันจายปนผล ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
วันที่
1
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556
2
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
3
วันศุกรที่ 5 เมษายน 2556
4
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
5
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2556

การดําเนินการ
วันที่ไมมีสิทธิรับปนผล (XD)
กําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับปนผล (Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
จายหุนปนผล
หุนปนผลเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

หนา 25

เอกสารประกอบวาระที่ 4
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,169,875,095 บาท เปน 1,169,862,645 บาท โดยตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน (จายเงินปนผลเปนหุนสามัญ) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 จํานวน 12,450 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท
รวมทุนเรียกชําระ ทั้งสิ้น (ณ มกราคม 2556)
จํานวนหุน ที่เกิน

1,169,875,095
1,169,862,645
12,450 หุน

เอกสารประกอบวาระที่ 5
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายเงินปนผลตามวาระที่ 3

ขออนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อการจายหุนปนผล โดยออกหุนสามัญจํานวน 146,242,830 หุน
(หนึ่งรอยสี่สิบหกลานสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยสามสิบหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 146,242,830 บาท (หนึ่งรอยสี่
สิบหกลานสองแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยสามสิบบาท)
หัก
บวก

ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท
ลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน
เพิ่มหุนปนผล (อัตรา 8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล)
ทุนจดทะเบียนของบริษัทหลังการเพิ่มทุน

1,169,875,095
(12,450)
1,169,862,645
146,242,830
1,316,105,475

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การจัดสรรหุน
จัดสรรใหแก
ผูถือหุนเดิม

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
ไมเกิน 146,242,830 หุน
8:1

ราคาขาย
ตอหุน (บาท)
0

เหตุผล
เพื่อรองรับการจายหุนปนผล

หมายเหตุ
หุนปนผล

เอกสารประกอบวาระที่ 6
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน และ เพิ่มทุน

ขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิก
ขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี้
"ขอ 4.
หาหุน)

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน

1,169,862,645 บาท(หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนหกหมื่นสองพันหกรอยสี่สิบหาบาท)
1,169,862,645 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนหกหมื่นสองพันหกรอยสี่สิบ
หนา 26

มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
1,169,862,645 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนหกหมื่นสองพันหกรอยสี่สิบหาหุน)
- หุน ( - )"

และขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใชขอความ
ใหมดังนี้
"ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

วาระที่ 7

1,316,105,475 บาท (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานหนึ่งแสนหาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาท)
1,316,105,475 หุน (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานหนึ่งแสนหาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
1,316,105,475 หุน (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานหนึ่งแสนหาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาหุน)
- หุน ( - )"

เอกสารประกอบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระในป 2556 มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.นางนันทิยา
2.นางสไบทิพย
3.นายวิเชฐ
4.นายสมนึก

มนตริวัต
สุนทรส
ตันติวานิช
พจนเกษมสิน

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดให ค ณะกรรมการบริ ษัท ทั้ ง คณะเป น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
กรรมการ โดยไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงปที่ผานมาแลว เห็นวา นางนันทิยา มนตริวัต,
นางสไบทิพย สุนทรส และนายสมนึก พจนเกษมสิน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง กรรมการใหม คือ นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน เปนกรรมการ ทดแทน นาย
วิเชฐ ตันติวานิช
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอ
ป เทากับป 2549-2555
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 3 ทาน ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ และพรอมทั้งเสนอแตงตั้ง กรรมการใหม 1 ทานทดแทนกรรมการเดิม รวมเปน 4 ทาน
กําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2555
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อทราบและอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 3 ทาน ที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ และพรอมทั้งเสนอแตงตั้ง กรรมการใหม 1 ทานทดแทน
กรรมการเดิม รวมเปน 4 ทาน และกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2555
หนา 27

เอกสารประกอบวาระที่ 7

รายละเอียดและประวัตบิ ุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นางนันทิยา

อายุ

65 ป

สัญชาติ
สถานะครอบครัว

ไทย
สมรส
บุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย University of Manitoba, Canada
• ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2543 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
2545 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2547 – 2551
2543 – 2546
2542 – 2551

มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ
กรรมการรองกรรมการ
ผูจัดการอาวุโส
กรรมการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จํากัด
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว 10 ป
การเขารวมประชุมในป 2555

คณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
0.36% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน:
1 แหง

1. กรรมการ: บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน:

2 แหง

1. ประธานกรรมการ: บริษัท เมืองไทยแมเนจเมนท จํากัด
2. กรรมการ: บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

หนา 28

รายละเอียดและประวัตบิ ุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นางสไบทิพย สุนทรส

อายุ

65 ป

สัญชาติ

ไทย

สถานะครอบครัว

สมรส
บุตร ชาย 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
2546 - ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2546 - 2549
2544 - 2545

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
เจาหนาที่คณะทํางาน
ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอร จํากัด
มูลนิธิทิสโก เพื่อการกศล
บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด(มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว 9 ป
การเขารวมประชุมในป 2555

คณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.03% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน:

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน:
1 แหง
1. 2552 – ปจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี

หนา 29

รายละเอียดและประวัตบิ ุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายสมนึก พจนเกษมสิน

อายุ

55 ป

สัญชาติ

ไทย

สถานะครอบครัว

สมรส
บุตร ชาย 1 คน หญิง 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
2545 – ปจจุบัน:
2544 – 2545:
2534 – 2542:

กรรมการ, กรรมการบริ ห าร และกรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท สยามฟ ว เจอร ดี เ วลอปเมนท จํ า กั ด
(มหาชน)
Corporate Services Group Director
บริษัท โมทิเวชั่นเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสายบริหารภายใน บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว 10 ป
การเขารวมประชุมในป 2555

คณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.16% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน:

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน:

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี

หนา 30

รายละเอียดและประวัตบิ ุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน

อายุ

45 ป

สัญชาติ

ไทย

สถานะครอบครัว

โสด

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ
ประสบการณ
2552- ปจจุบัน:
2554 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน
2555- ปจจุบัน
2534 – 2552:

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2554)

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทรนเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด
บริษัท ทาเลนตวัน จํากัด
บริษัท เค อารีนา จํากัด
บริษัท วิคแอนดฮุคลันด จํากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว - ป
การเขารวมประชุมในป 2555

ยังไมไดรับการแตงตั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

ไมมี (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน:
3 แหง
1.2552- ปจจุบัน:
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
2.2555 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทรนเมนท จํากัด (มหาชน)

3.2554 – ปจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน:
3 แหง
กรรมการ
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด
1.2555 - ปจจุบัน
2.2554 - ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทาเลนตวัน จํากัด
3.2555- ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เค อารีนา จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท: ไมมี หนา 31

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการป 2555 เปนจํานวนเงิน 5,880,000 บาท จายใหแกคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน ซึ่งอยูในวงเงินที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในจํานวนเงินปละไมเกิน 6,000,000 บาท โดยจายใหกรรมการเปนคาเบี้ย
ประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ไมมีกรรมการชุดยอย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2554
จํานวนเงิน
(บาท)

กรรมการของบริษัท

ตําแหนง

1

นายอรณพ จันทรประภา

ประธานกรรมการ

600,000

2

นายพงศกิจ สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

3

นายนพพร วิฑูรชาติ

4

จํานวนครั้งที่ ป 2555
รวมประชุม จํานวนเงิน
ป 2555
(บาท)
600,000

360,000

5/5
4/5

กรรมการ

360,000

4/5

360,000

นายสมนึก พจนเกษมสิน

กรรมการ

360,000

5/5

360,000

5

นายวิชา พูลวรลักษณ

กรรมการ

480,000

4/5

480,000

6

นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ

กรรมการ

480,000

5/5

480,000

7

นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กรรมการ

360,000

5/5

360,000

8

นายวิเชฐ ตันติวานิช*

กรรมการ

60,000

4/5

360,000

9

นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

650,000

5/5

720,000

590,000

5/5

660,000

510,000

5/5

660,000

480,000

4/5

480,000

360,000

และกรรมการอิสระ
10

นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

11 นายเดช บุลสุข

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

12

นายชัย จรุงธนาภิบาล
รวม

กรรมการอิสระ

5,715,000

5,880,000

หมายเหตุ * นายวิเชฐ ตันติวานิช ไดรับแตงตั้ง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2554

หนา 32

เอกสารประกอบวาระที่ 8
วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 โดยแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมี
สวนไดเสียกับบริษัทและเสนอคาสอบบัญชี ดังนี้
Pricewaterhouse Coopers ABAS
คาตรวจสอบงบประจําป
คาสอบทานงบการเงิน
3 ไตรมาส
รวมคาสอบบัญชี (audit fee)
คาบริการอื่น (non-audit fee)

-

ป 2554
390,000

ป 2555
390,000

ป 2556
400,000

330,000

330,000

345,000

720,000

720,000

745,000

-

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ
ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพร
ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจําป 2556 เนื่องจากผูสอบบัญชีสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน
745,000 บาทตอป โดยขึ้นคาสอบบัญชี 25,000 บาท จากป 2555 หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 3
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ
ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพร
ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจําป 2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 745,000 บาท
ตอป โดยขึ้นคาสอบบัญชี 25,000 บาท จากป 2555 หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 3
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556

หนา 33

เอกสารประกอบวาระที่ 9
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม
เนื่องจากบริษัทฯ มีความจําเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสําหรับการขยาย

โครงการทั้งที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขอใหมีการพิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูใหม
ภายในวงเงินจํานวนไมเกิน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน) โดยเสนอใหบริษัทฯ สามารถเสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุน
ทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหฝายจัดการมีอํานาจในการดําเนินการออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินและเงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดการออกและ
เสนอขายหุนกู ดังนี้
การออกและเสนอขายหุนกูใหม
ชนิด

:

มูลคารวมของหุนกู
อายุ
การเสนอขายหุนกู

:
:
:

ผูแทนผูถือหุนกู

:

วิธีการชําระคืนเงินตน

:

หุนกูไมมีหลักประกัน หรือหุนกูมีประกัน หรือหุนกูระยะสั้น ทุกประเภทตามความ
เหมาะสมของตลาด ในขณะที่บริษัทประสงคจะออกและเสนอขายหุนกูประเภทนั้นๆ
วงเงินไมเกิน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน)
ไมเกิน 10 ป
–
เสนอขายเปนกรณีทั่วไป และ/หรือ
–
เสนอขายเปนกรณีจํากัด
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ ทจ.
9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม ฉบับ
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (และ/หรือ ประกาศฉบับใดที่ใชบังคับอยูในขณะที่บริษัท
ทําการออกและเสนอขายหุนกู)
ในกรณี บ ริษั ท ประสงค จ ะออกหุน กู ซึ่ง บริษั ท จะต อ งจั ดใหมี ผูแ ทนผู ถือ หุน กูต าม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย
ประกาศ หรือกฎเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทจะจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกูสําหรับการ
ออกหุ น กู ป ระเภทนั้ น ๆ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ประกาศ หรื อ กฎเกณฑ ที่
เกี่ยวของ
ทยอยชําระคืนเงินตน (Amortizing) หรือไถถอนหุนกูในคราวเดียว (Bullet) โดยให
เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมีสิทธิจัดหาแหลงเงินกูประเภทอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร กับสภาพของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ที่ กม. MN/381/2556
เรื่อง
เรียน

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2556
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และรายละเอียดกรรมการผูรับมอบฉันทะ
ทานผูถือหุน

ตามที่ บ ริ ษั ท สยามฟ ว เจอร ดี เ วลอปเมนท จํ า กั ด (มหาชน) ได กํ า หนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2556
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด เลขที่ 99
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่แนบมาพรอมกันนี้
หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ ใครขอความกรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปน
ผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบฉันทะให นางนันทิยา มนตริวัต ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นางสไบทิพย สุนทรส กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายเดช บุล
สุข กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ เปนผูเขารวมประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหทานสามารถมอบฉันทะไดตามความประสงคแลว โดยขอใหทานได
โปรดทําเครื่องหมายลงในชองหนาชื่อบุคคลที่ประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผูมอบ
ฉันทะ ในกรณีที่ทานมอบฉันทะให บุคคลที่กลาวแลวขางตน ขอไดโปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ลวงหนากอน
วันประชุม ตามซองจดหมายที่แนบมา ทั้งนี้เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม
อนึ่ง เอกสารที่ตองนํามาแสดงกอนเขาประชุม ประกอบดวยกรณีตางๆ ดังนี้
1. กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารซึ่งปรากฎรูปถายที่สวนราชการออกให และยังไมหมดอายุ เชน
บัตรประจําตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สําเนาเอกสารตามขอ 1 ของผู
ถือหุนที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารที่สวนราชการออกใหตามขอ 1 ของผูรับมอบฉันทะ
3. กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของผูถือหุนที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจกระทําการแทน, สําเนาเอกสารตามขอ 1 ของผูแทน
นิติบุคคลที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารที่สวนราชการออกใหตามขอ 1 ของผูรับมอบฉันทะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณทานผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน)
เลขานุการบริษัท
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : (662) 660-9000 แฟกซ : (662) 660-9010, 9020, 9030
99 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel : (662) 660-9000 Fax : (662) 660-9010, 9020, 9030
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นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ จะตองไมมีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบ ตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(ก.) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข.) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(ค.)ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดาคูสมรส พี่นอง และบุตร รวม
สมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
บริษัทยอย
(ง.) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณ
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพ
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดัง
มาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพ
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ รวมถึงการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสาม
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามว
คํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโล
แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ.) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ.) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
(ช.) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

หนา 36

(ซ.)

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
(ฌ.) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
(ญ.) ตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
ความในวรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในชวงสองปกอน วันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก ทรัพยไดมีประกาศปรับปรุง
หรือผอนปรน หลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ใหถือปฏิบัติตามไดภายหลังตอไป

สิ่งที่สงมาด
ย2
หนาว37

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และรายละเอียดกรรมการผูรับมอบฉันทะ

รายละเอียดประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
1. ชื่อ - สกุล

นางนันทิยา มนตริวัต

2. อายุ

65 ป

3. ที่อยู

161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย University of Manitoba Canada

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2543

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
8. ประสบการณทํางาน

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548
2545 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2547 – 2551
2543 – 2546
2542 – 2551

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
อาวุโส
กรรมการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จํากัด
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด

- ไมมี -

10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

ประชุม AGM ประจําป 2555
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.31% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 38

รายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
1. ชื่อ - สกุล

นางสไบทิพย สุนทรส

2. อายุ

65 ป

3. ที่อยู

2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2548

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548
8. ประสบการณทํางาน

2546 - ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2546 - 2549
2544 - 2545

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
เจาหนาที่คณะทํางาน
ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอร จํากัด
มูลนิธิทิสโก เพื่อการกศล
บริษัทเงินทุนทิสโก จํากัด(มหาชน)

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

ประชุม AGM ประจําป 2555
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.05% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
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รายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
1. ชื่อ - สกุล

นายเดช บุลสุข

2. อายุ

63 ป

3. ที่อยู

46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
8. ประสบการณทํางาน

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547
2554 –ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน:
2544 – ปจจุบัน
2549 – 2552
2545 – 2552
2547 – 2549
2544 – 2549
2527 – 2547

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธาน
ประธานกรรมการ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท อิ อ อน ธนสิ น ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด
(มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลดประเทศไทย)
มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส
บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลดประเทศไทย)

- ไมมี -

10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

ประชุม AGM ประจําป 2555
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.31% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
หนา 40

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
1. ชื่อ - สกุล

นายชัย จรุงธนาภิบาล

2. อายุ

59 ป

3. ที่อยู

170 ซอยรามคําแหง 26/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ

5. ความสั ม พั น ธ ท างครอบครั ว - ไมมี ระหวาง
ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7. การผ า นหลั ก สู ต รอบรมของ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2546
สมาคม
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท
ส ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น ก ร ร ม ก า ร ไทย (IOD)
บริษัท (IOD)
8. ประสบการณทํางาน

2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543- ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ จํากัด (มหาชน)
บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีมพรีซีชั่น จํากัด (มหาชน)

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมาย - ไมมี ในระยะ
10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอใน กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ
การประชุม AGM ประจําป 2555
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอป
เมนท

หนา 41

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 สิ่งที่สงมาดวย 3
Proxy Form A
เขียนที่
วันที่
Date

(1) ขาพเจา
I / We

อยูบานเลขที่
reside at

อําเภอ/เขต

Written at

ตําบล/แขวง

Tambol / Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
Siam Future Development

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding altogether
หุนสามัญ
Common Stock

Hereby appoint

(1)

อายุ
age

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

Postal Code

ถนน

ตําบล/แขวง
Tambol / Khwaeng

Postal Code

ถนน

ตําบล/แขวง
Tambol / Khwaeng

จังหวัด
Province

อายุ

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

หรือ

อายุ
อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

Amphur / Khet

age

Road

เสียง
votes

หรือ

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

(3)

เสียง ดังนี้

votes as follow:

Amphur / Khet

age

Road

Province

จํากัด (มหาชน)
Public Company Limited

shares with the right to vote for
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares with the right to vote for

(3) ขอมอบฉันทะให

จังหวัด

สัญชาติ
nationality

am / are a shareholder of

(2)

Year

Road

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท

Province

พ.ศ.

ถนน

Amphur / Khet

จังหวัด

เดือน
Month

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

Amphur / Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2013,
on Wednesday, March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.
Or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to
many proxies for splitting votes.

โปรดติดอากรแสตมป 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B
เขียนที่………………………………………….

Written at

วันที่……………เดือน……...…..…………………..พ.ศ……………...

Date

Month

Year

(1) ขาพเจา…….…………………………………สัญชาติ……………อยูบานเลขที่………..ถนน…………………
I / We

nationality

reside at

Road

ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด………………………....รหัสไปรษณีย…………………..
Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

(2) เปนผูถือหุนของ

am / are a shareholder of

Province

Postal Code

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

หุนสามัญ

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding the total amount of

จํากัด (มหาชน)

Siam Future Development

Public Company Limited

เสียง ดังนี้

shares with the right to vote equal to

Common stock

votes as follow:

เสียง

shares with the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

(1) ชื่อ
Mr./Mrs./Miss
ตําบล/แขวง

ถนน
Road

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

อายุ
age
จังหวัด

Province

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย
หรือ
Postal Code

d

or

(2) ชื่อ นางนันทิยา มนตริวัต
อายุ 65
ป อยูบานเลขที่ 161
d
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ถนน เพชรเกษม ตําบล/แขวง บางหวา
อําเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10160 หรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ นางสไบทิพย สุนทรส
อายุ 65
ป อยูบานเลขที่ 2234/1 d
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบล/แขวง บางซื่อ อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10800
หรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
(4) ชื่อ นายเดช บุลสุข
อายุ 63
ป อยูบานเลขที่ 46 d
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ซอย สุขุมวิท 85
ตําบล/แขวง บางจาก อําเภอ/เขต พระโขนง
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10250
หรือ
Soi
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(5) ชื่อ นายชัย จรุงธนาภิบาล
อายุ 59
ป อยูบานเลขที่ 117 d
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ซอย รามคําแหง 26/1 ตําบล/แขวง หัวหมาก อําเภอ/เขต บางกะป
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10420
หรือ
Soi
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
o or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2555
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2013 On Wednesday, March
27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or such other date, time and place as
the meeting may be adjourned.

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I / We grant my / our proxy to vote on my / our behalf as follows:

d

 วาระที่

1

Agenda No. 1

เรื่ อ ง

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2555

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2012

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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 วาระที่

Agenda No.

2

เรื่อง พิจารณารายงานประจําป 2555 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2

Re: To consider the year 2012 annual report and approving the financial statements for the year
ended December,31st 2012

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

3

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2555

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating
results of the year 2012

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

4

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 4 Re: To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

5

เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผล
Re: To consider approving the increase of a registered capital of the Company and
allotment of the new shares
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Agenda No. 5

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

6

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน/เพิ่มทุน

Agenda No. 6 Re: To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with

the registered capital decrease/increase
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 7 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of
his/her tenure and to determine remuneration of the director

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

(1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
(2)  กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
 วาระที่

นางนันทิยา มนตริวัต
Mrs.Nantiya Montriwat
 งดออกเสียง
Abstain
นางสไบทิพย สุนทรส
Mrs.Sabaithip Suntaros
 งดออกเสียง
Abstain
นายสมนึก พจนเกษมสิน
Mr. Somnuk Pojkasemsin
 งดออกเสียง
Abstain
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
Miss. Thitapat Issarapornpat
 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

8 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 8 Re: To consider to appoint the auditor for the year 2013 and to determine the auditor fee

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 วาระที่

Approve

9

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม d

Agenda No. 9 Re: To consider approving an issuance and offering of the debentures. d

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

Agenda No.

10

10

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Re: Other matters (if any)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

d

d

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Voting of proxy in any addenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a
shareholder.
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes any
resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in this meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
หมายเหตุ
1.

2.
3.

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy
each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Allonge of Proxy.
โปรดติดอากรแสตมป 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2013 on Wednesday, March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor,
ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.
ลงลายมือชื่อ/Signed

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
วันที่
Date

/

/

ลงลายมือชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(
วันที่
Date

/

/
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
Proxy Form C
เขียนที่
วันที่

Written at

Date

(1) ขาพเจา
I / We

สํานักงานตั้งอยูเลขที่
reside at

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

Amphur / Khet

Province

รหัสไปรษณีย

Postal Code

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
As Custodian for
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท
สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
am / are a shareholder of

Siam Future Development

holding altogether
หุนสามัญ
Common Stock

(2) ขอมอบฉันทะให

shares with the right to vote for
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares with the right to vote for

Hereby appoint

(1)

ตําบล/แขวง

Tambol / Khwaeng

(2) นางนันทิยา มนตริวัต

ถนน เพชรเกษม
Road

Public Company Limited

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

ถนน
Road

จํากัด (มหาชน)

ตําบล/แขวง บางหวา

เสียง
votes

อายุ
age
จังหวัด

Province

อายุ

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย
65

Postal Code

Province

Postal Code

ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบล/แขวง บางซื่อ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
(4) ชื่อ นายเดช บุลสุข

Province

Postal Code

(3) นางสไบทิพย สุนทรส

ตําบล/แขวง บางจาก

Tambol / Khwaeng

d
หรือ
or

ป อยูบานเลขที่ 161
d
age
years, reside at
อําเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10160 หรือ

Amphur / Khet

ซอย สุขุมวิท 85
Soi

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

เสียง ดังนี้

votes as follow:

or

อายุ 65
ป อยูบานเลขที่ 2234/1
age
years, reside at
อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10800

อายุ 63
ป อยูบานเลขที่ 46
age
years, reside at
อําเภอ/เขต พระโขนง
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10250
Amphur / Khet

(5) ชื่อ นายชัย จรุงธนาภิบาล
Mr./Mrs./Miss
ซอย รามคําแหง 26/1 ตําบล/แขวง หัวหมาก อําเภอ/เขต บางกะป
Soi
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet

Province

อายุ 59
age
จังหวัด กทม.
Province

Postal Code

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย 10420
Postal Code

d
หรือหรือ
or

d
or

หรือ

117

or

d
หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2013, On Wednesday,
March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
To grant equally all of the number of shares held by me/us and have the rights to vote.
 มอบฉันทะบางสวน คือ
To grant a part of:
 หุนสามัญ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
Common stock

Shares with the right to vote for

votes
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รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
Total right to vote equal to

เสียง
votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

 วาระที่

1

เรื่ อ ง

Agenda No. 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2555

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2012

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

2

Agenda No. 2

เสียง  ไมเห็นดวย

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

เรื่อง พิจารณารายงานประจําป 2555 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Re: To consider the year 2012 annual report and approving the financial statements for the year ended
December,31st 2012

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

3

Agenda No.

3

เสียง  ไมเห็นดวย

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2555
Re:

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of
the year 2012

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

4

เสียง  ไมเห็นดวย

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

เรื่อง พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

Agenda No. 4 Re: To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

5

เรื่อง พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผล
Re: To consider approving the increase of a registered capital of the Company and
allotment of the new shares
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
Agenda No. 5

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

6

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน/เพิ่มทุน

Agenda No. 6 Re: To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with

the registered capital decrease/increase
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
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 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 7 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of
his/her tenure and to determine remuneration of the director

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

(1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
(2)  กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove
 วาระที่

Abstain

นางนันทิยา มนตริวัต
Mrs.Nantiya Montriwat
 งดออกเสียง
Abstain
นางสไบทิพย สุนทรส
Mrs.Sabaithip Suntaros
 งดออกเสียง
Abstain
นายสมนึก พจนเกษมสิน
Mr. Somnuk Pojkasemsin
 งดออกเสียง
Abstain
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
Miss. Thitapat Issarapornpat
 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

8 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 8 Re: To consider to appoint the auditor for the year 2013 and to determine the auditor fee

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 วาระที่

9

Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหมd

Agenda No. 9 Re: To consider to approve an issuance and offering of the debentures. d

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

10

Agenda No.

10

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Re: Other matters (if any)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

d

d

(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง
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Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการ
ลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
If voting in any agenda of my/our proxy has not follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and is not my/our voting.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in
any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting, except the proxy do not vote as my determination, shall be deemed as having been carried
out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
a. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
b. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับ
Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในประจําตอแบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy
form C.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2013 on Wednessday, March 27, 2013, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor,
ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

Approve

เสียง  ไมเห็นดวย
votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes
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 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

Approve

เสียง  ไมเห็นดวย
votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

ลงลายมือชื่อ/Signed

เสียง

votes

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
วันที่
Date

/

/

ลงลายมือชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(
วันที่
Date

/

/
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สิ่งที่สงมาดวย 4
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มสี ิทธิเขารวมประชุม
Documents and Evidences required to attend the Meeting
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

บุคคลธรรมดา/Ordinary Person
ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย/Thai nationality Shareholders
(ก)
บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(A)

Identification Card of Shareholders (Identification card, Government Official card, or State Enterprise Employee
card)

(ข)

ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ)
ของผูรับมอบอํานาจ

(B)

In case of granting proxy, Identification Card of grantor and Identification Card or Passport (for foreigner) of Proxy.

ผูถือหุนชาวตางประเทศ/Foreigner Shareholders
(ก)
หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(A)

Passport

(ข)

ในกรณี ม อบฉั น ทะ หนั ง สื อ เดิ น ทางของผู ม อบอํ า นาจ และบั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง(กรณี เ ป น ชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ

(B)

In case of granting proxy, Identification Card of grantor and Identification Card or Passport (for foreigner) of Proxy.

นิติบุคคล/Juristic Person
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/Juristic Person registering in Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
(A)

Certificate of Juristic Person issued not less than 30 days by Department of Business Development, Ministry of
Commerce

(ข)

บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ

(B)

Identification Card or Passport (for foreigner) of authorized directors in proxy together with Identification or Passport
(for foreigner) of Proxy

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ/ Juristic Person registering in abroad
(ก)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
(A)

Certificate of Juristic Person

(ข)

บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ

(B)

Identification Card or Passport (for foreigner) of authorized directors in proxy together with Identification or Passport
(for foreigner) of Proxy

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตองและหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โน
ตารีพับลิค
Copy documents must have been certified and if documents are produced in abroad, it must have been certified by the signature of
Notary Public.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือ ผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมแตละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
Accordingly, the Company has the right to give grace of submitting the documents or evidences of certain shareholder or proxy who has
the right to attend the meeting as the Company deems appropriate.

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได ตั้งแตเวลา
12.30 น. ของวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เปนตนไป
The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Wednesday, March 27, 2013, from
12:30 pm., onwards.
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กฎและขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผูถือหุน
หมวดที่ 5. การประชุมผูถือหุน
ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดแตตองระบุเหตุผลในการ
ที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวัน
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 36. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ หองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือ จังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 37. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
ทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอย
กวา 3 วัน
ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 39. มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงขางมาก
(3) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ก)
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง)
เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของบริษัทได
จัดการไป
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรจายเงินปนผลและเงินกําไร
(4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด (ถนนรัชดาภิเษก)
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น.

รถไฟฟามหานคร สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ทางออก ประตู 3
เริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.30 น. ที่ ชั้น 3 (ทางขึ้นโรงภาพยนตร)
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