งดแจกของชํารวย
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.
ณ โรงภาพยนตร เ อสพละนาดซี นี เ พล็ ก ซ 4 ชั้ น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ชั้น 3 ทางขึ้นโรงภาพยนตร)
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หนา 2

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วันที่ 30 มีนาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารประกอบวาระ
2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
4. หนังสือแจงเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองใชเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
5. ขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผูถือหุน
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
ดวยบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนต ชั้น 3)
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันอังคารที่
25 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14
วัน และจัดสงใหกระทรวงพาณิชยตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็ปไซตของบริษัทฯ ดวย
วัตถุประสงคและเหตุผล

เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวาถูกตองตามความเปนจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
รายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ
วาระที่ 1 หนา 10 ถึง 26)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนา 3

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยสรุป ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายไดรวม
กําไรที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรที่เปนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิรวม
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

(หนวย : ลานบาท)
ประจําป 2557
1,868.59
700.23
32.03
732.26

12,460.15
5,313.76
7,146.39

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อ ใหที่ประชุมสามัญ ผูถือ หุนประจําป “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกํา ไร
ขาดทุน” ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2557 ที่ผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติรายงานประจําป 2557 และ งบ
การเงินประจําป 2557 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดตาม CD รายงานประจําป 2557
(Annual Report) ซึ่งไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลประจําป
2557

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป “พิจารณาอนุมัติ “จัดสรรกําไร” ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯ และพรบ.บริษัท มหาชน “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน” และตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลที่กําหนดไว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตั้งสํารองในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของป 2557 คิดเปนจํานวน
เงิน 16,430,000 บาท (สิบหกลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน) บริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมายแลว เปนจํานวน 131,630,000 บาท
(หนึ่งรอยสามสิบเอ็ดลานหกแสนสามหมื่นบาทถวน) รวมเปนสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 148,060,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปด
ลานหกหมื่นบาทถวน)
และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ ประจําป 2557 ดังนี้
ในที่นี้ บริษัทฯ เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ การจายหุนปนผลในอัตรา 5 หุนเดิม : 1 หุนปน
ผล คิดเปนหุนปนผลมูลคา 0.22222 บาท/หุนสามัญ และผูถือหุนจะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จายตามกฎหมายในอัตรารอยละ 10
(10%) เทากับหุนละ 0.02222 บาท/หุน ทั้งนี้ เทากับจํานวนเงินสดปนผล บริษัทฯ จะเปนผูจายชําระใหกับผูถือหุนทั้งจํานวน
ดังนั้น คงเหลือปนผลซึ่งผูถือหุนจะไดรับมูลคา 0.20 บาท/หุน โดยมีตารางแสดงอัตราการจายเงินปนผลประกอบดังนี้
หนา 4

ผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิรวม
กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลตอหุน
เงินปนผลคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ
คิดเปนจํานวนเงิน

หนวย
(ลานบาท)
(บาท)

(ลานบาท)

ประจําป 2557
255.70
0.17
0.22222 (หุนปนผล 5:1)
129%
329

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบขอมูลและพิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตาม
กฎหมายและจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป 2557 โดยมี ร ายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 1(เอกสาร
ประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หนา 27 ถึง 28)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
โดยจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันพุธที่ 29 เมษายน
2558 ซึ่งหลักหลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (ไมมีสิทธิรับปนผล) วันจันทรที่ 27 เมษายน 2558 และปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ใน
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงคและเหตุผล : เนื่องจากมีหุนจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯไดออกไวรองรับการเพิ่มทุน ในการจายหุนปนผล ตามมติที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 คงเหลือเปนจํานวน 7,611 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติใหลดทุนจด
ทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนที่เหลือ ดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนที่เหลือจากการรองรับการเพิ่มทุน ในการ
จายหุนปนผล ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 4 หนา 29)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงของผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายเงินปนผล

วัตถุประสงคและเหตุผล : เห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 296,103,066 หุน และพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจายเงิน
ปนผลใหสอดคลองกับวาระที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 296,103,066 หุน และพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับ
การจายเงินปนผล
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวย 1(เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หนา 29)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนา 5

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 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและพิจรณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสาร
ประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6 หนา 29-30)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม

7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตําแหนง โดยกรรมการผูออกจาก
ตําแหนงนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปเปนผูอนุมัติ”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเสนอแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการ ดังนี้
1. นายวิชา
พูลวรลักษณ
2. นายวีรวัฒน
องควาสิฏฐ
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
ทั้ง นี้ เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมสามัญผูถือ หุน รับ ทราบและพิจ ารณาอนุมัติการแต ง ตั้งกรรมการ
ทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 7.1 หนา
30 ถึง 34)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
7.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม
วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาสรรหา
กรรมการเพิ่มเติมจํานวน 3 ทาน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเสนอแตงตั้งกรรมการใหมจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน
2. นางจิตธาดา
เปาอินทร
3. นางพรรณรวี
ผองพันธ
หนา 6

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้ง
กรรมการใหมแลว บริษัทฯ จะมีจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 15 ทาน ดังนี้
1. นายอรณพ จันทรประภา

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายพงศกิจ สุทธพงศ

รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

4. นายสมนึก

พจนเกษมสิน

กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล

กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)

6. นายวิชา

กรรมการบริษัท

พูลวรลักษณ

7. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ

กรรมการบริษัท

8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการบริษัท
9. นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน

กรรมการและเลขานุการ

10. นางจิตธาดา เปาอินทร

กรรมการบริษัท

11. นางพรรณรวี ผองพันธ

กรรมการบริษัท

12. นายชัย

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

จรุงธนาภิบาล

13. นางนันทิยา มนตริวัต

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

14. นายเดช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บุลสุข

15. นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 7.2 หนา 35 ถึง 38)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงคและเหตุผล : จากการที่มีกรรมการเพิ่มเติมจึงขอกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง
คณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 8 หนา 39)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
หนา 7

วาระที่ 9

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชี

วัตถุประสงคและเหตุผล :
กําหนดคาสอบบัญชี

ตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนผูอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2558 และ กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 763,000 บาท เทากับป 2557
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 9
หนา 40)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

โดยที่ หลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558
ทั้งนี้ วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ทั้งหมด เปนไปตามขอความขางตนที่ไดกลาวมาแลว
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมานี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน)
เลขานุการบริษัท

หนา 8

เอกสารประกอบวาระ

หนา 9

เอกสารประกอบวาระที่ 1

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557

วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิธีกรไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศกิจ

สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

4. นายสมนึก

พจนเกษมสิน

กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายกิตตินันท

สํารวจรวมผล

กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)

6. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

กรรมการ

7. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน

กรรมการ

8. นายชัย

จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ

9. นางนันทิยา

มนตริวัต

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นางสไบทิพย

สุนทรส

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

พิธีกรไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ใหนับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ หรือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยูจะถือเป
นบัตรเสีย และกรณีผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ การลงคะแนนที่แตกตางไป
จากที่กลาวขางตน ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ
3) กรณีผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้ง คัสโตเดี้ยนภายในประเทศเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย
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หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระได โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่
ตนถือ
4) เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาในแตละวาระเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการลงคะแนนเสียงสําหรับ
วาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม
4.1) หากวาระใดไมมีผูออกเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จะถือวาที่ประชุมมีมติเอกฉันทในวาระนั้น ๆ
4.2) แตหากมีผูถือหุน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะดําเนินการเก็บเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียงกอน และบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และ สวนที่
เหลื อ จะถื อ ว า เป น คะแนนเสี ย งที่ เ ห็ น ด ว ย ซึ่ ง สํ า หรั บ ผู  ที่ อ อกเสี ยง เห็ น ด ว ย นั้ น บริ ษัท ขอให ผู ถื อ หุ น เก็ บ บั ต ร
ลงคะแนนเอาไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทหลังการประชุม เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานการประชุม
ตอไป
4.3) สําหรับวาระที่ 7 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี บริษัทจะใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละทานเปนราย
บุคคล
5) กอนลงมติในแตละวาระ ประธาน จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลของตนใหที่ประชุมทราบกอนซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง และขอความกรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยาง กระชับ และงดเวนการซักถาม
หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิในการซักถามขอมูลและใหขอเสนอ
แนะแกบริษัท อยางทั่วถึง และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่เหมาะสม
6) ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามที่นอกเหนือหรือไมเกี่ยวของกับวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือให
ขอเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยดีตามลําดับวาระ
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม โดยประธาน แถลงวามีผูถือหุนที่มาดวย
ตนเองและรับมอบอํานาจมาประชุม 608 คน นับเปนจํานวนหุนได 734,071,852 หุน คิดเปนจํานวน 56% ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด 1,316,020,126 หุน ซึ่งเกินจํานวนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่
กําหนดไวจึงครบองคประชุม ประธานจึงกลาวเปดประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
พุธที่ 27 มีนาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ทั้ ง นี้ ป ระธานได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม ประธาน
สรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
734,576,938 เสียง คิดเปนรอยละ
99.9999
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ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
126 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 734,577,064 เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 2

0
0
100.0000

พิจารณารายงานประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจําป 2556 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว ตาม
รายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอ
สรุปผลการดําเนินงานประจําปและฐานะทางการเงินของบริษัทใหผูถือหุนทราบ
งบกําไรขาดทุน
รายไดรวม ป 2556 เทากับ 1,658 ลานบาท ลดลงจากป 2555 เปนเพราะในป 2555 เปนปแรกที่โครงการเมกา
บางนาเปดดําเนินการจึงมีการประเมินมูลคายุติธรรมของทรัพยสิน ซึ่งมูลคายุติธรรมเกินมูลคาตามบัญชี (Book value) เปน
จํานวน 2,000 ลานบาท โครงการเมกาบางนาจึงบันทึกรับรูกําไร 2,000 ลานบาทนั้น ซึ่งบริษัทถือหุนในโครงการเมกาบางนา 49%
จึงไดรับสวนแบงกําไรจากกิจการรวมคาเปนจํานวน 996 ลานบาท จึงทําใหยอดรายไดรวมเพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ ในป 2556 เทากับ 512 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 889 ลานบาท ซึ่งโดยสาเหตุมาจากการ
บันทึกมูลคายุติธรรมในป 2555 ดังที่แจงไปแลวขางตน
ฐานะการเงินและผลประกอบการ
สินทรัพยรวมเทากับ 12,003 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 573 ลานบาท หนี้สินรวมป 2556 เทากับ
5,572 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 เทากับ 45 ลานบาท ในสวนของผูถือหุน ป 2556 เทากับ 6,430 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว
527 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยและสวนของผูถือหุนมาจากกําไรของบริษัทในป 2556
พื้นที่ใหเชา
ในป 2556 บริษัทมีพื้นที่ใหเชารวม 409,600 ตร.ม. ซึ่งเทากับป 2555
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือหุน
ซักถามและมีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ใหอธิบายรายการขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-สุทธิ มูลคา 154 ลานบาท
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
การปรับมูลคายุติธรรม ในชวง 10 ปแรก จะเปนกําไรตลอด แตปนี้เพื่อทําใหผูถือหุนอานงบการเงินไดเขาใจ
มากยิ่งขึ้น ผูตรวจสอบบัญชีจึงเปดหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขอ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30) ในการ
ลงบัญชีแบบการปรับมูลคายุติธรรมนั้น จะไมมีการบันทึกคาเสื่อมราคา โดยบริษัทจะประเมินมูลคายุติธรรม ณ สิ้นป แลวนําไป
เปรียบเทียบกับปที่แลว วามีการเปลี่ยนแปลงเทาไหร ในกรณีนี้บริษัทขาดทุนจากการปรับมูลคายุติธรรมเมื่อนํามาหักลบกับคา
เสื่อมราคา 380 ลานบาทแลว บริษัทจะมีกําไร 225 ลานบาท
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
กําไรในสวนนี้ สามารถนํามาจายปนผลไดหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
กําไรในสวนนี้เปนกําไรในอนาคต ในปนี้เราจายปนผลจากกําไรปกติที่ไมรวมกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
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อนาคต ณ ที่นี้หมายถึงกี่ป
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
ในกรณีที่เราไมไดใชวิธีการลงบัญชีแบบการปรับมูลคายุติธรรม กําไรของบริษัทจะคอยๆเพิ่มขึ้น แตการที่เราใช
วิธีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 จะเปนเฉลี่ยกําไรในอนาคตเขามาในปจจุบันดวย เพราะฉะนั้นกําไรในอนาคตจะ
สูงกวากําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม ซึ่งตัวนั้นจะจายปนผลไดมากกวากําไรทางบัญชีตามปกติ โดยสมมุติหากโครงการมีอายุ
ประมาณ 30 ป และบริษัทมีอยูแค 1 โครงการ โดยทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 15 ป
นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามดังนี้
ป 2556 ไดมีการยกเลิกประชุมวิสามัญผูถือหุน ในเรื่องการเพิ่มทุน จึงอยากสอบถามวา บริษัทยังมีแผนการ
เพิ่มทุนนี้อยูหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถามดังนี้
บริษัทยังคงมีแผนที่จะเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนแบบเฉพาะเจาะจงอยู (Private Placement) โดยแผนเดิมจะเพิ่ม
ทุน 10% ของหุนทั้งหมด และกําหนดราคาเพิ่มทุนไวที่ประมาณ 8.50 บาทตอหุน แตสถานการณตลาดหุนในขณะนั้นมีการ
เคลื่อนไหวอยางรุนแรง ทางบริษัทจึงไดปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน และไดมีความคิดเห็นรวมกันวา ดวยสภาพตลาดที่ยังไม
เอื้ออํานวย และบริษัทก็ยังไมมีความตองการในการใชเงินทุนในขณะนั้น บริษัทจึงไดเลื่อนแผนการเพิ่มทุนออกไปกอน แตจะมีการ
เพิ่มทุนเมื่อไหร ขึ้นอยูกับโครงการของบริษัทในขณะนั้นวามีโครงการใดบาง และกลยุทธในการหาแหลงเงินทุนของบริษัทนั้นมีวิธี
ใดบาง
นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถอื หุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
การเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะนําเงินไปลงทุนในโครงการเมกาที่รังสิตใชหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ไดตอบคําถามดังนี้
ในป 2556 บริษัทไดลงนามในสัญญารวมทุน (Joint Venture Agreement) สําหรับโครงการทางตะวันตกและ
รังสิต สําหรับโครงการทางตะวันตก ในปที่ผานมา บริษัทไดรวบรวมที่ดิน และอยูระหวางศึกษา Infrastructure, Demographic,
ทางเขา ทางออก และ Design บริษัทตองคุยกับทางอิเกียกอนวาจะพรอมเริ่มโครงการแหงที่ 2 เมื่อใด ซึ่งจะโยงกับความตองการ
ใชเงิน จากการเพิ่มทุน 10% ซึ่งจะเปนการเพิ่มทุนใหคนที่มี synergy และสราง value ใหกับบริษัท และวิธีหาเงินมีหลายทาง
นอกจากการเพิ่มทุน (Private Placement) เชน การที่บริษัทออกหุนปนผล มาแลว 2 ป สามารถเก็บเงินสดไวไดเปนปริมาณสูง
พอสมควร นอกจากนั้นยังมีเงินปนผลรับจากโครงการเมกา บางนา และบริษัทยังมีความสามารถในการกูเงินจากสถาบันการเงินได
โดยไมยาก เปนตน
ทั้ ง นี้ ป ระธานได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธานไดสรุปมติ
การประชุม ดังนี้
มีมติอนุมัติรายงานประจําป 2556 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป
มติที่ประชุม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
736,294,435 เสียง คิดเปนรอยละ
99.9999
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
126 เสียง คิดเปนรอยละ
0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 736,294,561 เสียง คิดเปนรอยละ
100.0000
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายปนผล ประจําป
2556
หนา 13

ประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับ
ผลการดําเนินงานและการจายปนผล ประจําป 2556 ดังนี้
จากการที่นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงินไดแจงเบื้องตนสําหรับเหตุผลและความ
จําเปนในการใชเงิน บริษัทจึงขออนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญ โดยในป 2556 บริษัท มีกําไรสุทธิ 512 ลานบาท หักกําไรจากการ
ปรับมูลคายุติธรรม จํานวน 339 ลานบาท ทําใหคงเหลือ กําไรสุทธิที่นํามาจายปนผล 173 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.13 บาท
จึงเสนอจายปนผลเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนใน อัตรา 8 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125
บาทตอหุน และเงินปนผลที่เปนเงินสดเพื่อชําระภาษีแทนผูถือหุนดวยในอัตรา 0.01389 บาทตอหุน คิดเปนหุนปนผลจํานวน
164.5 ลานหุน และเงินสดเพื่อจายภาษี 18.3 ลานบาท
ตามกฎหมายเมื่อบริษัท จะจายเงินปนผล บริษัท ตองตั้งสํารองตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก 14.60 ลานบาท เพื่อใหครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 131.63 ลานบาท
ทั้งนี้ กําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 3 เมษายน 2557 ซึ่งตลาด
หลักทรัพย จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 31 มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 เมษายน 2557 และหุนปนผลจะ
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ได วันที่ 24 เมษายน 2557
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
การจายปนผล 8 : 1 นั้น เปนการคํานวณอยางไร
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
บริษัท กําหนดมาจากกําไรที่สามารถจายปนผลได คิดเปน 0.13 บาทตอหุน ซึ่งในป 2554 และป 2555 กําไรตอ
หุนก็เทากับ 0.13 บาทตอหุนเชนกัน
ทั้ ง นี้ ป ระธาน ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มีมติอนุมัติจายปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 ดวยคะแนน
มติที่ประชุม
เสียงขางมาก ตามเสนอ
เห็นดวย
737,209,685 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
126 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 737,209,811 เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 4

99.9999
0
0
100.0000

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเสนอขอใหที่ประชุมผุถือหุนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิม 1,316,105,475 บาท เปน 1,316,020,126 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการหนา 14

เพิ่มทุน จากการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 จํานวน 85,349 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท
รวมทุนเรียกชําระ ทั้งสิ้น (ณ มกราคม 2557)
จํานวนหุนที่เกิน

1,316,105,475
1,316,020,126
85,349 หุน

หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
การลดทุน 85,349 หุน มีมูลคาหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีการจายหุนปนผล ซึ่งมีเศษหุนจากการหาร 8 ไมลงตัว จํานวน 85,349 หุน ซึ่ง
บริษัทไดจายปนผลเปนเงินสดให และตามกฎหมาย หากบริษัทจะเพิ่มทุน หุนที่เหลือตองตัดทิ้งกอน
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
เงินปนผลที่ save ไดประมาณ 500 ลานบาท เอาไปทําอะไร
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทจายหุนปนผลมา 3 ปแลว บริษัทก็เอาเงินที่ save ไดไปชําระหนี้ และเตรียมเงินไวขยายงานตามที่นาย
กิตตินันท แจงแลวในวาระ 2
ทั้ ง นี้ ป ระธาน ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเปน 1,316,020,126 บาท (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานสองหมื่นหนึ่งรอยยี่สิบหก
มติที่ประชุม
บาท) โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 85,349 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอยละ
99.9996 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
740,360,209 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 740,363,035 เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 5

99.9996
0
0.0004
00.0000

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผลตามวาระที่ 3

ประธาน ไดเ สนอใหที่ ป ระชุมผูถื อ หุน พิจ ารณาการเพิ่มทุน จดทะเบียน เพื่อ รองรั บการจา ยหุ น ป นผล โดย
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยออกหุนสามัญจํานวน 164,502,515 หุน (หนึ่ง
รอยหกสิบสี่ลานหาแสนสองพันหารอยหาสิบหาหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 164,502,515 บาท (หนึ่งรอยหกสิบสี่ลานหา
แสนสองพันหารอยหาสิบหาบาท)
หนา 15

หัก
บวก

ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท
1,316,105,475 บาท
ลดทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 4)
(85,349) บาท
ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน
1,316,020,126 บาท
เพิ่มทุนรองรับ หุนปนผล (อัตรา 8 หุนเดิม : 1 หุนปนผล) 164,502,515 บาท
ทุนจดทะเบียนของบริษัทหลังการเพิ่มทุน
1,480,522,641 บาท

ทั้ ง นี้ ป ระธาน ได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,480,522,641บาท (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนสองหมื่นสองพันหก
มติที่ประชุม
รอยสี่สิบเอ็ดบาท) และจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผล จํานวน 164,502,515 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอยละ 99.99 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
740,360,335 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 740,363,161 เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 6

99.9996
0
0.0004
100.0000

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุนและเพิ่มทุน

ประธาน ได เ สนอให ที่ ป ระชุ มผู ถือ หุ น พิ จารณาอนุ มัติ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ มหนั ง สือ บริ ค ณห สนธิข อ 4 เพื่อ ให
สอดคลองกับการลดทุนและเพิ่มทุน จึงขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียน
โดยยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี้
ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,316,020,126 บาท (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานสองหมื่นหนึ่งรอยยี่สิบหกบาท)
1,316,020,126 หุน (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานสองหมื่นหนึ่งรอยยี่สิบหกหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
1,316,020,126 หุน (หนึ่งพันสามรอยสิบหกลานสองหมื่นหนึ่งรอยยี่สิบหกหุน)
- หุน ( - )"

และขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใชขอความ
ใหมดังนี้
"ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน 1,480,522,641 บาท (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนสองหมื่นสองพันหกรอยสี่สิบเอ็ดบาท)
แบงออกเปน 1,480,522,641 หุน (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนสองหมื่นสองพันหกรอยสี่สิบเอ็ดหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หนา 16

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,480,522,641 หุน (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนสองหมื่นสองพันหกรอยสี่สิบเอ็ดหุน)
- หุน ( - )"

ทั้ ง นี้ ประธาน ไดเ ป ด โอกาสให ผู ถือ หุ น ซั ก ถามและแสดงความคิด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ไดสรุป
มติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน/เพิ่มทุน ดวยคะแนนเสียงขางมาก
คิดเปนรอยละ 99.9996 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
740,360,335 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 740,363,161 เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 7

99.9996
0
0.0004
100.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ

ประธาน เสนอใหที่ป ระชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดย
ประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวาในปนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4
ทาน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายพงศกิจ สุทธพงศ
3. นายนพพร วิฑูรชาติ
4. นายเดช
บุลสุข
คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ไดแก นายอรณพ จันทรประภา, นายพงศกิจ สุทธ
พงศ, นายนพพร วิฑูรชาติ และนายเดช บุลสุข ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประธาน จึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เพื่อ
นับคะแนน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือ
หุนทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธาน จึงใหเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
7.1
ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติให นายอรณพ จันทรประภา กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
758,199,259 เสียง คิดเปนรอยละ
99.9341
ไมเห็นดวย
497,276 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0655
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0004
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 758,699,361 เสียง คิดเปนรอยละ
100.0000
7.2
เชนเดิม

ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายพงศกิจ สุทธพงศ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
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เห็นดวย
758,639,709 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
56,826 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 758,699,361 เสียง คิดเปนรอยละ
7.3

99.9921
0.0075
0.0004
100.0000

ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายนพพร วิฑูรชาติ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

เชนเดิม
758,639,709 เสียง คิดเปนรอยละ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
56,826 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 758,699,361 เสียง คิดเปนรอยละ

99.9921
0.0075
0.0004
100.0000

7.4
ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายเดช บุลสุข กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
758,365,785 เสียง คิดเปนรอยละ
99.9560
ไมเห็นดวย
330,750 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0436
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0004
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 758,699,361 เสียง คิดเปนรอยละ
100.0000
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยประธาน ไดมอบหมายให
กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา คาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6,000,000 บาท ตอปเทากับป 25492556 ที่ผานมา ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายธเนศ ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการนี้ สําหรับกรรมการทั้งหมดกี่ทาน
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
กรรมการ 12 ทาน
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ปที่แลว คาตอบแทนกรรมการใชไปเทาใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
ปที่แลว คาตอบแทนกรรมการใชไป 5.98 ลานบาท ซึ่งบริษัทพยายามใชใหอยูในงบ โดยคาตอบแทนกรรมการ
กําหนดไวที่ 6 ลานบาท ตั้งแตป 2549
ทั้งนี้ประธาน จึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เพื่อนับ
คะแนน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2556 ดวยเสียงขางมาก
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เห็นดวย
574,231,358 เสียง คิดเปนรอยละ
99.9987
ไมเห็นดวย
4,900 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0009
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0004
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 574,239,084 เสียง ซึ่งหักจํานวนเสียงของกรรมการทั้งคณะแลว คิดเปนรอยละ
100.0000
วาระที่ 9

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาสอบบัญชี

ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาสอบบัญชี โดย
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอ ดังนี้
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557 โดยแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3760 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมี
สวนไดเสียกับบริษัท
สําหรับงบการเงินประจําป 2557 กําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 763,000 บาทตอป โดยขึ้นคาสอบบัญชี
18,000 บาท จากป 2555 หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายวีระ ไชยมโนวงศ สอบถาม ดังนี้
เพราะเหตุใด คาสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น 2.4%
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามดังนี้
คาสอบบัญชี ปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ จากเงินเดือนพนักงานของสํานักสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น และในปนี้บริษัทก็
มีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยผูสอบบัญชีซึ่งถือเปนผูเชี่ยวชาญอิสระ จะคิดคาจางตามเวลาที่ทํางาน
ทั้งนี้ประธาน จึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เพื่อนับ
คะแนน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้ง นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นาย
พิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนาม
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2557 โดยกําหนดคาสอบบัญชี 763,000
บาทตอป ตามเสนอ
เห็นดวย
758,695,635 เสียง คิดเปนรอยละ
99.9995
ไมเห็นดวย
900 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0001
งดออกเสียง
2,826 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0004
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 758,699,361 เสียง คิดเปนรอยละ
100.0000
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม และยกเลิกวงเงินหุนกูเดิมที่เหลือ

หนา 19

ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม จํานวน 1,300 ลานบาท (หนึ่งพัน
สามรอยลานบาท) และยกเลิกวงเงินหุนกูเดิมที่เหลือ 150 ลานบาท ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว
ประธาน ไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่การเงิน นําเสนอดังนี้
ขออนุมัติออกหุนกูจากที่ประชุมผูถือหุน จํานวน 1,300 ลานบาท เพื่อนําไปรีไฟแนนซหุนกูเดิมที่จะครบกําหนด
จํานวน 500 ลานบาท และเพื่อความคลองตัวในการขยายงาน นอกจากนี้มีวงเงินหุนกูเดิมที่เหลืออยู 150 ลานบาท จึงขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนใหยกเลิกวงเงินกูเดิม
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
วงเงินหุนกูจะออกครั้งเดียว หรือทยอยออก
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
หุนกูจํานวน 500 ลานบาท จะออกในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อรีไฟแนนซหุนกูเดิม อีกที่เหลือ 800 ลานบาท
บริษัทขอเผื่อไวเพื่อความคลองตัวในการขยายงาน
ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
หากทยอยออกหุนกู อัตราดอกเบี้ยก็จะไมเทากัน จะเสียโอกาสหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยชวงนี้มีแนวโนมดี คาดวาจะไดอัตราดอกเบี้ยถูกกวาคราวที่แลว
ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ผูถือหุนจะไดสิทธิซื้อหุนกูหรือไม หรือขายแตรายใหญ
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับที่ปรึกษาทางการเงิน วาจะออกขายอยางไร
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ใครเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทมีธนาคารหลัก ไดแก ธนาคารไทยพาณิชย และ ธนาคารกสิกรไทย โดยจะพิจารณาจากคาที่ปรึกษาและ
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอมา ซึ่งหากธนาคารใดใหขอเสนอที่ดีกวา ทางบริษัทก็จะใชบริการกับที่นั่น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
เครดิตเรทติ้งบริษัทอยูที่เทาไหร และอัตราดอกเบี้ยสูงหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
BBB โดยเครดิตเรทติ้งเทานี้ ยังเปนตลาดที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนทั่วไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
ระหวางการกูเงินกับธนาคาร กับการออกหุนกู อยางไหนใหอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
ที่ผานมาการออกหุนกูใหอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา
ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
หากออกหุนกูแลว อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D:E) จะเปนเทาไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
หนา 20

คาดวาจะเทาเดิม เพราะบริษัทไมไดจายเงินสดปนผล อีกทั้งยังไดรับเงินปนผลจากโครงการเมกา บางนาดวย
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
หุนกูสามารถ roll-over ไดหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
เปนหุนกูที่ไถถอนครั้งเดียวเมื่อครบกําหนด (Bullet)
ทั้งนี้ประธาน จึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เพื่อนับ
คะแนน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น เมื่อไมมีผูถือหุน
ทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธาน จึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม จํานวน 1,300 ลานบาท (หนึ่งพันสามรอยลานบาท) และยกเลิก
วงเงินกูเดิม 150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาท) ดวยคะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอยละ 94.8873 เกินกวาสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
719,928,566 เสียง คิดเปนรอยละ
ไมเห็นดวย
27,214,844 เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
11,575,951 เสียง คิดเปนรอยละ
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 758,719,361 เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 11

94.8873
3.5869
1.5258
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและ
แสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
รถไฟฟา จะตัดผานโครงการเอสพละนาด เมื่อใด
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
มีแผนกอสรางรถไฟฟาอีกสาย เพื่อใหเปนชุมสาย แตอยูในแผนของ รฟม. แลว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรัฐบาล วาจะ
สรางเมื่อใด
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
ผลการดําเนินงานของ โครงการเมกา บางนา เปนอยางไร
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัท ไดเปดโครงการเมกา บางนา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ผลการดําเนินงานป 2556ดีกวายอดที่แจงตอ
ธนาคารเมื่อขอกูเงินประมาณ 100% ปนี้นาจะดีขึ้นจากป 2556 25% สําหรับผลการดําเนินงานเดือนมกราคม และ กุมภาพันธที่
ผานมา มีผลการดําเนินงานดีกวาที่คาด ในป 2556 ไดชําระคืนเงินกูกอนกําหนด 300 ลานบาท ทําใหหนี้ลดลงอยางมาก
ผูถอื หุน สอบถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางใหญ และ โครงการเมกา รังสิต จะพรอมกอสรางเมื่อใด
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
ยังอยูระหวางศึกษาโครงการ บริษัท ตองคุยกับทาง อิเกียกอนวาจะพรอมเมื่อใด อยางไรก็ตาม อิเกียใหความ
สนใจกับโครงการมาก แตยังไมแจงวาเริ่มลงเสาเข็มเมื่อใด
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
ทางอิเกีย สนใจจะถือหุนเพิ่มทุนของบริษัทหรือไม
หนา 21
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้

อิเกียคงไมตองการถือหุนใน บริษัทมหาชน (Public Company) และอิเกียในสวีเดนก็ไมใชบริษัท มหาชน
(Public Company) ดังนั้นอิเกียคงจะไมถือหุนเรา
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
การเพิ่มทุน 10% นี้จะใหผูถือหุนเดิมดวยหรือไม
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
คาดวาจะเพิ่มทุนใหผูถือหุนรายอื่นที่มี synergy กับบริษัท มีศักยภาพทางดานอื่นดวย
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
บริษัทจะใชบัญชีแบบ วิธีตนทุน (Cost Method) แทนการลงบัญชีแบบอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (IAS 40)
ไดหรือไม
ประธาน ตอบคําถามดังนี้
หลั ก การบั ญ ชี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น เป น หลั ก การบั ญ ชี ที่ เ ป น มาตรฐานสากล การลงบั ญ ชี ต าม
มาตรฐานบัญชีที่ 40 (IAS40) เปนการแจงมูลคาที่แทจริงของสินทรัพยใหผูถือหุนไดรับรู ใหผูถือหุนทุกรายมีขอมูลเทาเทียมกัน แต
ในการบริหารจัดการ ผูบริหารดูแตกําไรจากผลการดําเนินงานจริง
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
มูลคายุติธรรมจะมากในปแรก ใชหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
จะมากในปแรกที่เปดดําเนินงาน แลวจะลดลง
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
มูลคายุติธรรมที่แสดง hidden asset นั้น ผูถือหุนดูไมออก ในป 2552-2554 พื้นที่ใหเชาเทาเดิม แตกําไร
กระโดด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
ในป 2552/2553 กําไรเพิ่มมาก แตพื้นที่เชาเทาเดิมนั้น เนื่องจากในป 2553 บริษัทมีการขายโครงการซูซูกิ อเว
นิว รัชโยธิน ซึ่งเปนการรวมทุนกับเมเจอร เขากองทุนอสังหาริมทรัพยของบมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ เนื่องจากโครงการนี้ ทําใหบริษัท
บันทึกกําไรเพิ่มขึ้น 150 ลานบาท
สําหรับป 2554 กําไรกระโดด จากการใชมาตรฐานบัญชีที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
จากสถานการณบานเมือง GDP มีแนวโนมลดลง บริษัทจะมีแนวโนมผลประกอบการเปนอยางไร
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทก็ตามดูเศรษฐกิจอยู ซึ่งบริษัท ประเมินจุดแข็งของประเทศไทย มีหลายดานซึ่งจะทําใหฝาวิกฤตเศรษฐกิจ
ในขณะนี้ไปได จุดแข็ง ไดแก
1) อัตราการวางงานต่ํา 0.7% ต่ําเปนอันดับ 3 ของโลก
2) เงินทุนสํารองเงินตราตางประเทศ 200,000 ลานดอลลาหสหรัฐ หนี้สาธารณะตอ GDP เพียง 45% (ประเทศ
ญี่ปุน 200% ประเทศสิงคโปร 100% และประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส อยูที่ 80%-90%)
3) เดิมประเทศไทยจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ย 17 ลานคนตอป เพิ่มสูงเกิน 20 ลานคนในระยะ 2-3 ปที่ผานมาและ
ในป 2556 มีนักทองเที่ยวสูงถึงจํานวน 26 ลานคน เนื่องจากการเปดใชสนามบินดอนเมือง ปนี้คาดวาจํานวนนักทองเที่ยวจะลดลง
แตไมมาก
4) ในระยะเวลา 30 ปที่ผานมาประเทศไทย GDP ติดลบแค 2 ป เทานั้น คือ ปตมยํากุง 2540 และป 2554 ที่น้ําทวม
ใหญ ดังนั้นในปนี้ GDP ไมนาจะติดลบ
ดังนั้น สถานการณคงไมเลวรายอยางที่หลายคนวิตก
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้
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1) ในระหวางการประชุม ตองมีการแจงจํานวนผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นดวย และควรแจงคะแนนในแตละวาระ
2) โครงการตอ ตา นคอรรัป ชั่ น ของ สมาคมส ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษั ท ไทย(IOD) บริ ษัท ยั ง ไมเ ขา รว ม
โครงการตอตานการทุจริต
ประธาน แจงวา การนับจํานวนผูถือหุนในระหวางประชุม จะทําครั้งแรกเมื่อเปดประชุมและจะทยอยนับผูถือหุน
ที่มาเพิ่มเติมในแตละวาระ และสําหรับโครงการตอตานคอรรัปชั่นนั้น นายดุสิต นนทะนาคร อดีตกรรมการบริษัท เปนผูริเริ่ม บริษัท
เราไดรวมสนับสนุนทั้งในแงบริษัทและในแงสวนตัวมาโดยตลอดแตไมไดเปดเผยตัวตอสาธารณะมากนัก บริษัทจะเรงจัดการใหมี
การเขารวมโครงการดังกลาวตามที่ผูถือหุนเสนอมาโดยไมชักชา
นายพรรษา ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
บริษัทมีแผนรองรับ AEC อยางไร
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
เดิม AEC คือ ASEAN กอตั้งเมื่อป 1967 ตอมาในป 2007 มีการเปลี่ยนชื่อจาก ASEAN มาเปน AEC และจะ
เปดเสรีในป 2015 โดยจะทําใหเปน Single Market & Single Manufacturing base AEC มีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากร
รวมกัน 600 ลานคน โดยไดรวมตัวกันเพื่อไปเจรจาการคา Free Trade Agreement (FTA) กับญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน
อินเดีย และเกาหลี สําเร็จไดภายใน 3 ป (เมื่อป 2010) ทําใหมีการเคลื่อนไหวเสรี ไดแก สินคา แรงงาน เงินทุน ดานภาษีนั้น
เกือบจะเปน 0% ทุกรายการแลว ดังนั้นผลกระทบในป 2015 ก็คงจะไมแตกตางจากปนี้มากนัก ผลกระทบจาก FTA ที่มีใหเห็น
ชัดเจนคือประเทศไทยสามารถสงรถยนตไปขายออสเตรเลียไดเพิ่มขึ้นจนโรงงานผลิตรถยนตในออสเตรเลียปดโรงงานไปหลาย
โรงงานแลว เชน โรงงานของ General Motor และโรงงานของ Toyata
ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 ตนทุ นทางการเงินจากการบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือ
อะไร
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
คืออัตราดอกเบี้ยคิดลด (Discount rate) เพื่อคํานวณมูลคายุติธรรม
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
การลงบัญชีของโครงการเมกา บางนา เหตุใดจึงไมลงบัญชีเปน proportionate นาจะทําใหงบการเงินดีขึ้น จะ
ทําให rating ดีขึ้นหรือไม ซึ่งจะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยจากหุนกู ดีขึ้น
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางนามีเงินกูธนาคารจํานวนมาก จะทําใหงบการเงินของ SF แบกหนี้ไปดวย อีกทั้งบริษัท ถือ
หุนในโครงการเมกา บางนา เพียง 49% จึงไมสามารถทําได
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน เหตุใดไมแยกผลประกอบการตามพื้นที่เชา
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทไมไดจําแนกผลประกอบการตามพื้นที่ เนื่องจากบริษัททําธุรกิจเดียวกัน คือทําธุรกิจพื้นที่ใหเชา
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
บริษัทมีแผนจะสูกับ เวสตเกต (West Gate) อยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
หากมีศูนยการคาอยูติดกัน จะทําใหเปน cluster ซึ่งจะดึงคนไดมาก และศูนยการคาที่เราจะทํา ก็อาจจะไม
ใหญเทากับโครงการเมกา บางนา และก็จะมีรานคายอยที่แตกตางกัน
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
บริษัทยังจะพัฒนา Community mall โครงการขนาดเล็กอยูหรือไม หรือจะพัฒนาแตโครงการขนาดใหญ ที่มี
การรวมทุน
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นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัท ไดทําโครงการรวมทุนกับอิเกียที่ทางนายกิตตินันทไดเรียนไปแลว นอกจากนี้ ก็มีโครงการที่ทํารวมกับ
Developer รายอื่น ไดแก โครงการ Community mall รวมกับ LPN ที่รังสิต คาดวาจะเปดดําเนินการปลายปนี้ อีกทั้ง บริษัทยังมี
การขยายโครงการเดิมที่อยูในทําเลที่ดี ไดแก โครงการเพชรเกษม และโครงการทองหลอ ดวย
นายคเชนท เบญจกุล ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
สําหรับโครงการที่จะรวมทุนกับ อิออน (Aeon) มีความคืบหนาอยางไร
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรการบริหาร ไดตอบคําถาม ดังนี้
ยังอยูระหวางการเจรจากับทางอิออน ยังไมลงตัว แตยังเปนนโยบายอยู
นายคเชนท เบญจกุล ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางนา มีพื้นที่เหลืออยู จะมีแผนพัฒนาเปนอะไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
พื้นที่รานคาในเมกา บางนาเหลืออยู 1 หอง แตมี Land bank รอบโครงการ 150 ไร โดยรวมกับ partner จะมี
แผนทําเปนออฟฟศ และที่อยูอาศัย (Residential) โดยบริษัทจะไมลงทุนแตจะหา Developer รายอื่นที่มีความชํานาญมาพัฒนา
โดยบริษัทจะใหเชาที่ดิน ซึ่งจะสามารถควบคุม Development ไดดวย
นายคเชนท เบญจกุล ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
อิเกีย มีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการเมกาบางใหญ กอนโครงการเมกา รังสิตหรือไม
นายกิตตินนั ท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
มีความเปนไปได
นายคเชนท เบญจกุล ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
ในขาวหนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ รายงานวา ที่ดินรังสิต บริษัทจะรวบรวมใหได 1,000 ไร จริงหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
ที่ดินทั้งหมด 1,000 ไร แตบริษัทเขารวมแค 250 ไร
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
ใหอธิบายรูปแบบการรวมทุน กับโครงการ LPN
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
เปนรูปแบบการเชาที่ดินและอาคารจาก LPN
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
สัญญาเชาที่ดินของบริษัท ใกลจะหมดอายุสัญญา จะทําอยางไร
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทอยูระหวางเจรจาตออายุสัญญาเชากับเจาของที่ดิน
นายอาทิตย ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
1) ในป 2556 งบกําไรขาดทุน มี impairment 154 ลานบาท ใหอธิบายแนวโนมในป 2557
2) ในไตรมาสที่ 1/2557 มีเหตุการณการเมือง บริษัทมีการลดคาเชาหรือไม และมีผลกระทบอยางไร
3) โครงการเมกาบางใหญ และเมกา รังสิต ใหประเมินวาจะเปดดําเนินการเมื่อใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจดั การ ไดตอบคําถาม ดังนี้
1) สําหรับขาดทุนจากมูลคายุติธรรม 154 ลานบาทนั้น ตองดูรวมกับคาเสื่อมราคา 380 ลานบาท (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 30) ซึ่งสุทธิแลวเปนกําไร
2) โครงการแจงวัฒนะที่ติดกับ บิ๊กซี แจงวัฒนะนั้น มีการลดคาเชาใหรานคาชั่วคราว มีผลกระทบเดือนละ 0.5
ลานบาท ในไตรมาสแรกกระทบ 1.5 ลานบาท
3) ปจจุบันอยูระหวางทํา Feasibility study ยังไมสามารถประเมินวาจะเปดดําเนินการเมื่อใด
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นายนรา ศรีเพชร ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
1) จุดแข็งของ SF ที่จะทําใหไดเปรียบคูแขง เชน เซ็นทรัล คืออะไร เนื่องจากที่ดินหายากขึ้น
2) SF จะขยายโครงการไปตางประเทศหรือไม
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
1) จุ ด แข็ ง ของ SF ได แ ก 1.บริ ษั ท ใช ค นน อ ยมากแค 80 คน 2. มี ค วามโปร ง ใสในเรื่ อ งข อ มู ล (Corporate
Governance) โดยเฉพาะความโปรงใสภายในบริษัท เชน รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนโดยละเอียดจะมีพนักงานผูไดเห็น
รายงานนี้ทั้งหมด 18 คนจาก 80 คน 3. บริษัทมีพันธมิตรที่ดี ไดแก เมเจอร และ อิเกีย
สําหรับจุดออนของบริษัทนั้น หัวใจของ การทําธุรกิจพัฒนาศูนยการคา (Shopping center Development)
ตองมีฐานเงินทุนสูงเปนสิ่งสําคัญ เงินทุนเรามีต่ํากวาคูแขง เชน CPN ถึง 6 เทา จะทําใหเกิดปญหาในการซื้อที่ดินและขยายงาน
2) เนื่ อ งจากเงิ น ทุ น ที่ มี ใ นป จ จุ บั น มี น อ ย จึ ง ยั ง ไม ไ ปขยายงานในต า งประเทศ มี แ นวโน ม ที่ จ ะลงทุ น
ภายในประเทศกอน แตทางเมเจอรมีการขยายงานไปตางประเทศแลว
นายชัยพฤกษ พูลลาภอนุสรณ ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
1) หากมีการลงทุนโครงการเมกา บางใหญและเมกา รังสิตพรอมกัน นาจะใชเงินลงทุน 20,000 ลานบาท ถา
ไมไดรับเงินจากการเพิ่มทุน จะหาเงินจากทางใด
2) ในรายงานประจําป 2556 ไดแสดงอัตราการใหเชาพื้นที่ เฉลี่ยทุกโครงการอยูที่ 97% แตสําหรับโครงการแจง
วัฒนะ, เฟสติวัล วอลค, และเอสพละนาด นาจะมีพื้นที่วางมากกวาในรายงาน บริษัทมีการนับพื้นที่วางอยางไร และบริษัทจะ
ดําเนินการอยางไร เพื่อใหมีผูเชาเต็ม
3) ในป 2556 โครงการเมกา บางนา มีกําไรปกติ 118 ลานบาท และ กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม 174 ลาน
บาท รวมเปน 292 ลานบาท บริษัทจะมีกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมเทากันทุกปหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถามขอ 1 ดังนี้
1) โครงการเมกา บางใหญ และเมกา รังสิต จะไมเกิดขึ้นพรอมกัน เนื่องจากตองรอโครงการติดตลาด (mature)
กอนจึงจะขยายอีกโครงการได โครงการเมกา บางนา คาดวาจะ mature ปหนา ดังนั้น ความตองการใชเงินจะไมพรอมกัน แลวการ
หาเงินทุน หากเพิ่มทุนไมได ก็มาจาก การ save จากการจายเปนหุนปนผล และเงินปนผลรับที่ไดจากโครงการ เมกา บางนา
รวมทั้ง ความสามารถในการกูเงิน อีกทั้ง ความตองการใชเงินจะทยอยใช ภายในระยะเวลา 2-3 ป
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามขอ 2 และ 3 ดังนี้
2) ในป 2556 มีผูเชารายใหญออกไป คือ แคลิฟอรเนีย ฟตเนส จึงทําใหมีพื้นที่วางมาก อยูระหวางหาผูเชาใหม
สําหรับพื้นที่วางนั้น เปนหองเล็ก พอหารพื้นที่เชาขนาดใหญ จึงทําใหคํานวณเปนเปอรเซนตนอย
3) โครงการเมกา บางนา ก็จะมีกําไรแบบนี้ทุกป คือมีกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม จะมีการตีมูลคาทุกไตร
มาส เพื่อเปรียบเทียบกัน โดยเปดดําเนินการครั้งแรกจะมีมูลคายุติธรรมมาก บริษัทใชอัตราดอกเบี้ยคิดลด (Discount rate) 12%
เพราะ conservative
นายวุฒิชัย หิรัญรุจิพงศ ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
1) กําไรในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ 2557 มากหรือนอยกวางบประมาณ สามารถเปดเผยไดหรือไม
2) บริษัท สามารถเปดเผยการบริหารความเสี่ยงใหผูถือหุนทราบไดหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
1) สําหรับโครงการเมกา บางนา มีรายไดและกําไรมากวาเปาหมาย
2) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเตรียมตัวกับ AEC และเหตุการณการเมือง อยางที่ประธานได
เรียนแจงไปแลว
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นายปฐมัน บูรณะสิน ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางใหญ บริษัทรวบรวมที่ดินไดกี่ไรแลว และมีมูลคาเทาไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทยังอยูระหวางรวบรวมที่ดิน จึงไมสามารถเปดเผยขอมูลได มูลคาที่ดินที่ลงทุนแลว 1,000 ลานบาท โดย
SF ลงทุนไป 120 ลานบาท หากมีการเริ่มพัฒนา บริษัทก็ตองลงทุนเปน 1,000 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในบริษัทรวมทุน 49%
นายปฐมัน บูรณะสิน ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
โครงการเมกา บางใหญ อิเกียใหความสนใจมาก หากซื้อที่ดินไมไดจะทําอยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
มีหลายทางเลือก (options) หากซื้อที่ดินไดไมครบ ก็จะลงทุนแบบหนึ่ง หากซื้อไดครบก็จะลงทุนอีกแบบหนึ่ง
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
โครงการปยรมย มีการเปลี่ยนเจาของ บริษัทจะดําเนินการอยางไร
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
Developer รายใหมจะใหบริษัทเชาตอ ปจจุบันเหลือสัญญาเชา 6 ป
ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
1) ในป 2557 พื้นที่ใหเชาจะเพิ่มขึ้นหรือไม
2) บริษัทมีผลการดําเนินงานเปนอยางไร หากเทียบกับปที่ผานมา
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
1) ในป 2557 บริษัทมีพื้นที่ใหเชาเพิ่มจากโครงการรวมกับ LPN 6,000 ตร.ม. สําหรับการเพิ่มพื้นที่ใหเชาของ
โครงการเดิมอาจจะเสร็จไมทันปนี้
2) ผลการดําเนินงานสําหรับป 2557 สําหรับเดือนมกราคม และกุมภาพันธ ยังอยูตามเปาหมาย
เมื่อผูถือหุนไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจและไมมีผูใดซักถามอีก ประธาน จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่
สละเวลามาประชุมและกลาวปดประชุม
ปดการประชุม

เวลา 17:00 น.
ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
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เอกสารประกอบวาระที่ 2
วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจําป 2557 (Annual Report)
ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาดวย)

เอกสารประกอบวาระที่ 3
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2557
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ป 2557 (งบเฉพาะบริษัท) จํานวน 261,839,317 (สองรอยหกสิบเอ็ดลานแปดแสนสาม
หมื่นเกาพันสามรอยสิบเจ็ดบาท) เมื่อบริษัทฯจะจายเงินปนผลจะจึงตั้งสํารองตามที่กฎหมายกําหนดในอัตราไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวน 16,430,000 บาท (สิบหกลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน) ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีสํารอง
ตามกฎหมายแลว เปนจํานวน 131,630,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบเอ็ดลานหกแสนสามหมื่นบาทถวน)รวมเปนสํารองตาม
กฎหมายทั้งสิ้น 148,060,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานหกหมื่นบาทถวน) ซึ่งคิดเปนจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เมื่อบริษัทฯ ไมมีผล
ขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจายปนผลดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
ซึ่งในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจึงสามารถจายเงินปนผลได ในอัตรา 5 หุนเดิม : 1 หุนปนผล คิดเปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 329.0 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 129 ซึ่งมากกวากําไรสุทธิประจําป เปนเพราะบริษัทฯไดนํากําไรสะสมที่มีอยูมา
จายเพิ่มใหกับผูถือหุน
ในที่นี้ บริษัทฯเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ การจายหุนปนผลในอัตรา 5 หุนเดิม : 1 หุนปนผล คิด
เปนหุนปนผลมูลคา 0.22222 บาท/หุนสามัญ และผูถือหุนจะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จายตามกฎหมายในอัตรารอยละ 10 (10%)
เทากับหุนละ 0.02222 บาท/หุนสามัญ ทั้งนี้ เทากับจํานวนเงินสดปนผล บริษัทฯ จะเปนผูจายชําระใหกับผูถือหุนทั้งจํานวน ดังนั้น
คงเหลือปนผลซึ่งผูถือหุนจะไดรับมูลคา 0.20 บาท/หุนสามัญ โดยแสดงขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล
ประกอบดังนี้
ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิรวมประจําป
กําไรสุทธิรวมตอหุน
เงินปนผลตอหุน
เงินปนผลคิดเปน % ของกําไรสุทธิ
จํานวนเงิน
จํานวนหุน

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

งบการเงินรวม
2555
2556
130.45
172.96
0.11
0.13
0.13889
0.13889
125%
106%
162.48
1,170

182.73
1,316.02

2557
255.69
0.17
0.22222
129%
329
1,480.52

จึงเห็นสมควรอนุมัติจายหุนปนผลและเงินสดปนผล ดังนี้
(1)

หุนสามัญ 1 หุน จะไดรับปนผล

0.20

บาท/หุน

(2)

หุนสามัญ 1 หุน จะไดรับเงินสดปนผล

0.02222

บาท/หุน

(3) = (1)+(2)

รวมปนผล ตอ 1 หุนสามัญ

0.22222

บาท/หุน

บาท/หุน*
(4)
หัก ภาษีหัก ณ ที่จาย10% ตามกฎหมาย (0.02222)
0.20
บาท/หุน
(5) = (3) -(4) คงเหลือ หุนสามัญ 1 หุน จะไดรับปนผล
หมายเหตุ :
*ภาษีหัก ณ ที่จายตามกฎหมาย บริษัทฯ หักไวและนําสง ใหกับกรมสรรพากร
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ตัวอยาง 1 หากนาย ก. มีหุนสามัญของ บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท (SF) จํานวน 5 หุน จะมีสิทธิไดรับปนผล ดังนี้
คํานวนจํานวนสิทธิ
หุนสามัญ : หุนปนผล
5 หุนเดิม
= 1
หุนปนผล
(1)
มูลคาหุนปนผล
5 * 0.2
= 1
บาท
= 0.111
บาท
(2)
เงินสดปนผล มูลคา
5 * 0.02222
(3) = (1)+(2)
รวมปนผล
= 1.111
บาท
= (0.111)
บาท
(4)
หัก ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ10 ตามกฎหมาย
บาท
(5) = (3) -(4)
คงเหลือ หุนปนผลที่นาย ก.จะไดรับจํานวน 1 หุน มูลคา = 1.00
ตัวอยาง 2 หากนาย ก. มีหุนสามัญของ บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท (SF) จํานวน 12 หุน จะมีสิทธิไดรับปนผล ดังนี้
คํานวนจํานวนสิทธิ
หุนสามัญ : หุนปนผล
10 หุนเดิม
=
(1)
มูลคาหุนปนผล
10 * 0.20
=
=
(2)
เงินสดปนผล มูลคา
10 * 0.02222
(3) = (1)+(2)
รวมปนผล
=
=
(4)
หัก ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ10 ตามกฎหมาย
(5) = (3) -(4)
คงเหลือ หุนปนผลที่นาย ก.จะไดรับจํานวน 2 หุน มูลคา =
เศษของหุนสามัญของที่เหลือจํานวน 2 หุน จะมีสิทธิไดรับปนผล เปนเงินสดปนผล ดังนี้

2
2
0.2222
2.2222
(0.2222)
2.00

หุนปนผล
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คํานวนจํานวนสิทธิ

จํานวนหุนเดิม คูณ 0.22222

(6)
(7)
(8) = (6) -(7)
(9) = (8)+(5)

2 หุนเดิม * 0.22222
= 0.44444
บาท
= (0.04444) บาท
หัก ภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ10 ตามกฎหมาย
= 0.40000
บาท
คงเหลือ เงินสดปนผลที่นาย ก.จะไดรับจํานวน
รวมมูลคาปนผลที่มีสิทธไดรับ
= 2.4
บาท
(แบงเปนหุนปนผล 2 หุน มูลคา 2 บาท และเงินสดปนผลมูลคา 0.4 บาท)

เงื่อนไขการจายปนผล
หุนสามัญสวนที่เหลือที่เทากับ หรือ มากกวา 5 หุน จะไดรับหุนปนผล แตสําหรับหุนสามัญสวนที่เหลือที่นอยกวา 5
หุน จะไดรับเปนเงินสดปนผลทั้งหมด ในอัตรา 0.22222 บาทตอหุนสามัญ และผูถือหุนจะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จายตาม
กฎหมายในอัตรารอยละ 10 (10%) เทากับหุนละ 0.02222 บาท/หุน ทั้งนี้ เทากับจํานวนเงินสดปนผล บริษัทฯ จะเปนผูจาย
ชําระใหกับผูถือหุนทั้งจํานวน ดังนี้ คงเหลือปนผลซึ่งผูถือหุนจะไดรับมูลคา 0.20 บาท/หุนสามัญ
ตารางกําหนดวันจายปนผล ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
วันที่
การดําเนินการ
1
วันจันทรที่ 27 เมษายน 2558
วันที่ไมมีสิทธิรับปนผล (XD)
2
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558
กําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับปนผล (Record Date)
3
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
4
วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558
จายหุนปนผล
5
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม
หุนปนผลเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
2558
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วาระที่ 4

เอกสารประกอบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,480,522,641 บาท เปน 1,480,515,030 บาท โดยตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน (จายเงินปนผลเปนหุนสามัญ) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 จํานวน 7,611 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
หัก ทุนเรียกชําระรวมทั้งสิ้น (ณ มกราคม 2558)
จํานวนหุน ที่เกิน

1,480,522,641 หุน
(1,480,515,030) หุน
7,611 หุน

เอกสารประกอบวาระที่ 5
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายเงินปนผลตามวาระที่ 3

ขออนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อการจายหุนปนผล โดยออกหุนสามัญจํานวน 296,103,006 หุน
(สองรอยเกาสิบหกลานหนึ่งแสนสามพันหกหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 296,103,006 บาท (สองรอยเกาสิบหกลานหนึ่ง
แสนสามพันหกบาท)
หัก
บวก

1,480,522,641 บาท
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ลดทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 4)
(7,611) บาท
ทุนจดทะเบียนคงเหลือ หลังการลดทุน
1,480,515,030 บาท
เพิ่มทุนรองรับ หุนปนผล (อัตรา 5 หุนเดิม : 1 หุนปนผล) 296,103,006 บาท
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหลังการเพิ่มทุน
1,776,618,036 บาท

การจัดสรรหุนปนผล
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

ผูถือหุนเดิม

ไมเกิน 296,103,006 หุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)
5:1

ราคาขาย
ตอหุน (บาท)
0

เหตุผล

หมายเหตุ

เพื่อรองรับการจายหุนปนผล

หุนปนผล

เอกสารประกอบวาระที่ 6
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุน และ เพิ่มทุน

ขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิก
ขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี้
"ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน 1,480,515,030 บาท (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามสิบบาท)
แบงออกเปน 1,480,515,030 หุน (หนึง่ พันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามสิบหุน)
หนา 29

มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
1,480,515,030 หุน \ (หนึง่ พันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามสิบหุน)
- หุน ( - )"

และขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใชขอความ
ใหมดังนี้
"ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,776,618,036 บาท
1,776,618,036 หุน
1 บาท
โดยแยกออกเปน
1,776,618,036 หุน
- หุน

(หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหกบาท)
(หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหกหุน)
(หนึ่งบาท)
(หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหกหุน)
( - )"

เอกสารประกอบวาระที่ 7
วาระที่ 7.1

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระในป 2557 มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นาย วิชา พูลวรลักษณ
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
นายชัย
จรุงธนาภิบาล
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
บริษัทฯมีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทน
กรรมการ โดยไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงปท่ีผานมาแลว เห็นวา นายวิชา พูลวรลักษณ,
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ, นายชัย จรุงธนาภิบาล และ นายกิตตินันท สํารวจรวมผล มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรไดรับการเลือกตั้ง
ใหเปนกรรมการของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ที่
ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ

หนา 30

เอกสารประกอบวาระที่ 7.1
รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

นายวิชา พูลวรลักษณ
52 ป
ไทย
สมรส (นางภารดี พูลวรลักษณ)
บุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาโท MBA – Marketing มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ
2546 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
2538 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
2551 – ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง
กรรมการและกรรมการบริหารซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว
ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว

12 ป

การเขารวมประชุมในป 2557

คณะกรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

5/5 ครั้ง
1 แหง

1.บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
2.บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาขน)
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 31

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
44 ป
ไทย
สมรส (นางขนิษฐา องควาสิฏฐ)
บุตรชาย 1 คน บุตรหญิง 1 คน

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA Boston University, USA.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 จาก
สมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ
การศึกษา

2546 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
2545 – ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
2554 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอคทรี จํากัด
2547 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วีรันดา รีสอรท แอนด สปา จํากัด
2539 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วิวัฒนกอสราง จํากัด
ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง
กรรมการ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว
ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว

12 ป

การเขารวมประชุมในป 2557

คณะกรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.03% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 1 แหง
1. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 3 แหง
1.บริษัท วีรันดา รีสอรท แอนด สปา จํากัด
2.บริษัท วิวัฒนกอสราง จํากัด
3.โรงแรมธาริน เชียงใหม
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 32

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
สัญญาติ
สถานะครอบครัว
การศึกษา

นายชัย จรุงธนาภิบาล
61 ป
ไทย
สมรส (นางนวรัตน จรุงธนาภิบาล)
บุตรชาย 1 คน
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2546
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548
จากสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ
2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2550 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
2549 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ จํากัด (มหาชน)
2547 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2543- ปจจุบัน
กรรมการอิสระและ
บริษัท ทีมพรีซีชั่น จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2525 - 2540
กรรมการบริหารและ
กลุมบริษัท ไมเนอร
ประธานเจาหนาที่การเงิน
ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว
ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว

12 ป

การเขารวมประชุมในป 2557

คณะกรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

5/5 ครั้ง

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษทั จดทะเบียน 5 แหง

1. บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท โออิชิ จํากัด (มหาชน)
5. บริษัท ทีมพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

2. บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
4. บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี
หนา 33

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
52 ป
ไทย
สมรส

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขา Computer Science Boston University, Massachusetts, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ
2552 - ปจจุบัน
2548 - 2551
2547 - 2548
2546 - 2547
2545 - 2546
2540 - 2545

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่การเงิน
Director of Research

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
Hunters Investments
ธุรกิจกองทุน
ที่ปรึกษา
บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บริหารการลงทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
Head of Thailand Research Thailand / Salomon Smith Barney
Indonesia / Philippines Strategist
ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
Vice President / Senior Analyst

ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง

กรรมการซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว
การเขารวมประชุมในป 2557
สัดสวนการถือหุนในบริษัท

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา
6 ป
คณะกรรมการบริษัท
5/5 ครั้ง
0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 34

เอกสารประกอบวาระที่ 7.2
วาระที่ 7.2

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการใหม มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวพรทิพา
2. นางจิตธาดา
3. นางพรรณรวี

รุจิไพโรจน
เปาอินทร
ผองพันธ

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯมีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททั้ง
คณะเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมาแลว
เห็นวา นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน, นางจิตธาดา เปาอินทร และ นางพรรณรวี ผองพันธ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรไดรับการ
แตงตั้งใหเปนกรรมการใหมของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อทราบและอนุมัติใหแตงตั้ง
กรรมการใหมจํานวน 3 ทาน เพื่อดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทตอไป

หนา 35

เอกสารประกอบวาระที่ 7.2
รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

นางสาว พรทิพา รุจิไพโรจน
51 ป
ไทย
โสด

การศึกษา

•
•
•
•

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผูบริหารระดับสูง (ปปธ.) รุนที่17
สถาบันพระปกเกลา ป2556

ประสบการณ
2547 – ปจจุบัน

รองกรรมการผูจัดการ

2534 – 2547

ผูอํานวยการฝายอาวุโส

2531 – 2534

ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส

บริษัทสยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง

กรรมการ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.00 % (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 36

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

นางจิตธาดา เปาอินทร
48 ป
ไทย
สมรส

การศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ1)

ประสบการณ
2553 – ปจจุบัน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

2532 - 2553

ผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
เจาหนาที่จัดซื้อ

2531 - 2532

บริษัทสยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริษัท เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด
ธุรกิจผลิตเครื่องสําอางค

ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง

กรรมการ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.00 % (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 37

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

นางพรรณรวี ผองพันธ
36 ป
ไทย
สมรส (นายโชคชัย ผองพันธ)
บุตรชาย 1 คน

การศึกษา

•ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขา E-Commerce วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ
2543 – ปจจุบัน

ผูอํานายการฝายบริหารการเงิน

บริษัทสยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนยการคา

ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง

กรรมการ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.01 % (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 38

เอกสารประกอบวาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอยางละเอียด
ถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาท
ตอปซ่งึ มากกวาวงเงินในปกอน เนื่องจากในป 2558 มีจํานวนกรรมการเพิ่มขึ้น และวงเงินที่ไดขออนุมัติในปกอนเต็มจํานวนแลว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อทราบและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม
เกิน 7.5 ลานบาทตอป
อนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในป 2558 จึงนําเสนอตารางการจายคาตอบแทน
กรรมการในป 2557 ที่ไดมีการจายใหแกคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน เปนจํานวนเงิน 6,000,000 บาท ซึ่งเปนซึ่งอยูในวงเงินที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 จํานวนเงินปละไมเกิน 6,000,000 บาท โดยจายใหกรรมการเปนคาเบี้ย
ประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ไมมีกรรมการชุดยอย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วาระที่ 8

ป 2556
จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนครั้งที่
รวมประชุม
ป 2557

ป 2557
จํานวนเงิน
(บาท)
600,000
360,000

กรรมการของบริษัท

ตําแหนง

1

นายอรณพ จันทรประภา

ประธานกรรมการ

600,000

2

นายพงศกิจ สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

360,000

5/5
4/5

3

นายนพพร วิฑูรชาติ

กรรมการ

360,000

5/5

360,000

4

นายสมนึก พจนเกษมสิน

กรรมการ

360,000

5/5

360,000

5

นายกิตตินันท สํารวจรวมผล

กรรมการ

360,000

5/5

360,000

6

นายวิชา พูลวรลักษณ

กรรมการ

480,000

5/5

480,000

7

นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ

กรรมการ

480,000

5/5

480,000

8

นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน

400,000

5/5

480,000

720,000
660,000

5/5

660,000

660,000

5/5

660,000

480,000

5/5

480,000

9

นางนันทิยา มนตริวัต

กรรมการ
กรรมการอิ ส ระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

10

นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการอิสระและ

5/5
720,000

กรรมการตรวจสอบ
11

นายเดช บุลสุข

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

12

นายชัย จรุงธนาภิบาล
รวม

กรรมการอิสระ

5,920,000

6,000,000
หนา 39

เอกสารประกอบวาระที่ 9
วาระที่ 9

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชี

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2558 โดยเสนอใหแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯและเสนอคาสอบ
บัญชี ดังนี้
Pricewaterhouse Coopers ABAS
คาตรวจสอบงบประจําป
คาสอบทานงบการเงิน
3 ไตรมาส
รวมคาสอบบัญชี (audit fee)
คาบริการอื่น (non-audit fee)

ป 2556
400,000

ป 2557
410,000

ป 2558
410,000

345,000

353,000

353,000

745,000
-

763,000
-

763,000
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ
ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ
อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
กลุ ม บริ ษั ท โดยให ค นใดคนหนึ่ ง เป น ผู ทํ า การตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
บริษัท ประจําป 2558 เนื่องจากผูสอบบัญชีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 763,000 บาทตอป เทากับปกอน
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ
ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ
อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ประจําป 2558 โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 763,000 บาทตอป เทากับปกอน
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
เรื่อง
เรียน

วันที่ 30 มีนาคม 2558
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 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 2558
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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 กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นางสไบทิพย สุนทรส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ เปนผูเขารวมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหทานสามารถมอบฉันทะไดตามความประสงคแลว โดยขอใหทานไดโปรด
ทําเครื่องหมายลงในชองหนาชื่อบุคคลที่ประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผูมอบฉันทะ
ในกรณีที่ทานมอบฉันทะให บุคคลที่กลาวแลวขางตน ขอไดโปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ลวงหนากอนวัน
ประชุม 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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สิ่งที่สงมาดวย 2
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 พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง.) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มี
นัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงานก.ล.ต.

(จ.)

(ฉ.)

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ รวมถึงการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลาน
บาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
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(ช.)

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(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

หนา 43

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และรายละเอียดกรรมการผูรับมอบฉันทะ

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

นางนันทิยา มนตริวัต

2. อายุ

67 ป

3. ที่อยู

161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ไมมี -

6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย University of Manitoba Canada

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2543
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548

8. ประสบการณทํางาน

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

กรรมการอิ ส ระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
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

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ
10 ปที่ผานมา

- ไมมี -

10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM ประจําป 2558

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

หนา 44

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

นางสไบทิพย สุนทรส

2. อายุ

67 ป

3. ที่อยู

2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ไมมี -

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
ประชุม AGM ประจําป 2558

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.07% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

หนา 45

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

นายเดช บุลสุข

2. อายุ

65 ป

3. ที่อยู

46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ไมมี -

6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547

8. ประสบการณทํางาน

2554 –ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 – 2556:
2544 – ปจจุบัน
2549 – 2552
2545 – 2552
2547 – 2549
2544 – 2549
2527 – 2547

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
กรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
กรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
กรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการ
บริษัท
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
กรรมการตรวจสอบ
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)

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ
10 ปที่ผานมา

- ไมมี -

10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM ประจําป 2558

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.15% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

หนา 46

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

นายชัย จรุงธนาภิบาล

2. อายุ

61 ป

3. ที่อยู

170 ซอยรามคําแหง 26/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ไมมี -

6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2546
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (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. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. ส ว นได เ สี ย ในวาระที่ เ สนอในการ กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ
ประชุม AGM ประจําป 2558
11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)

หนา 47

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 2558
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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 2015,
on Wednesday, April 22, 2015, 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

อายุ
age
จังหวัด

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

Province

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย
หรือ
Postal Code

d

or

(2) ชื่อ นางนันทิยา มนตริวัต
อายุ 67
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 67
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 65
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 61
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
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2558
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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 2015 On Wednesday, April 22,
2015, 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 2557

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2014

 (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 2557 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2

Re: To consider the year 2014 annual report and approving the financial statements for the year
ended December,31st 2014

 (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

3

Agenda No. 3

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2557
Re:

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating
results of the year 2014

 (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

4

 ไมเห็นดวย

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
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:

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแตงตั้งกรรมการใหม

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

 วาระที่ 7.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 7.1 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of
his/her tenure

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

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นายวิชา พูลวรลักษณ
Name of the nominated candidate
Mr.Vicha Poolvaraluck
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
Mr.Verawat Ongvasith
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายชัย จรุงธนาภิบาล
Mr.Chai Jroongtanapibarn
 งดออกเสียง

4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
Mr.Kittinanth Sumruatruanphol
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

Abstain

 วาระที่ 7.2 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม

Agenda No. 7.2 Re: To consider appointing new director to the Board

 (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

 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน
Name of the nominated candidate
Ms.Porntipa Rujipairoj
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางจิตธาดา เปาอินทร
Mrs.Jitthada Paoin
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางพรรณรวี ผองพันธ
Mrs.Panravee Pongpan
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 8 Re: To consider to approve 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:

 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove

 วาระที่

 งดออกเสียง
Abstain

9 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 9 Re: To consider appointing the auditor for the year 2015 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:
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 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

Agenda No.

10

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

10

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.

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 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2015 on Wednesday, April 22, 2015, 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) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
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
67

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 67
ป อยูบานเลขที่ 2234/1
age
years, reside at
อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10800

อายุ 65
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 61
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 2558
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 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 2015, On Wednesday,
April 22, 2015, 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 2557

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2014

 (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 2557 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Re: To consider the year 2014 annual report and approving the financial statements for the year ended
December,31st 2014

 (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 2557
Re:

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of
the year 2014

 (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

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

 วาระที่ 7.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

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

 (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

 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นายวิชา พูลวรลักษณ
Name of the nominated candidate
Mr.Vicha Poolvaraluck
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
Mr.Verawat Ongvasith
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายชัย จรุงธนาภิบาล
Mr.Chai Jroongtanapibarn
 งดออกเสียง

4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
Mr.Kittinanth Sumruatruamphol
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

Abstain

 วาระที่ 7.2 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม

Agenda No. 7.2 Re: To consider appointing new director to the Board

 (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

 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน
Name of the nominated candidate
Ms.Porntipa Rujipairoj
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางจิตธาดา เปาอินทร
Mrs.Jitthada Paoin
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางพรรณรวี ผองพันธ
Mrs.Panravee Pongpan
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain
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 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 8 Re: To consider to approve 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:

 กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve
Disapprove

 วาระที่

 งดออกเสียง
Abstain

9 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 9 Re: To consider appointing the auditor for the year 2015 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
Approve

 วาระที่

10

Agenda No.

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

10

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) 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
)
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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 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2015 on Wednesday, April 22, 2015, 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

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
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(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

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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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 22 เมษายน2558 เปนตนไป
The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Wednesday, Apri; 22, 2015, from
12:30 pm., onwards.
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กฎและขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน
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 เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไม
นอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 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
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(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 2558
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด (ถนนรัชดาภิเษก)
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.
รถไฟฟามหานคร สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ทางออก ประตู 3
เริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.30 น. ที่ ชั้น 3 (ทางขึ้นโรงภาพยนตร)
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