งดแจกของชํารวย
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 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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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วันที่ 3 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารประกอบวาระ
2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
4. หนังสือแจงเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองใชเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
5. ขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผูถือหุน
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
ดวยบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละ
นาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนต ชั้น
3) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันพุธที่ 22
เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน
และจัดสงใหกระทรวงพาณิชยตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็ปไซตของบริษัทฯ ดวย
วัตถุประสงคและเหตุผล

เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวาถูกตองตามความเปนจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
รายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ
วาระที่ 1 หนา 8 ถึง 20)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

หนา 3

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยสรุป ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
รายไดรวม
กําไรที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
กําไรที่เปนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิรวม
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

(หนวย : ลานบาท)
ประจําป 2558
2,026.29
1,407.83
384.96
1,792.80

14,422.08
5,516.08
8,906.00

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อ ใหที่ประชุมสามัญ ผูถือ หุนประจําป “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558” ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบและอนุมัติรายงานประจําป 2558 และ งบ
การเงินประจําป 2558 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดอยูใน CD และรายงานประจําป
2558 (Annual Report) ซึ่งไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลประจําป
2558

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติตั้งสํารองตามกฎหมาย ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯ และพรบ.บริษัท มหาชน “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน” และตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามนโยบายการจายเงินปน
ผลที่กําหนดไว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตั้งสํารองในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของป 2558 โดยตั้งสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มเปนจํานวนเงิน 29,610,000 บาท (ยี่สิบเกาลานหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) บริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมายแลว เปน
จํานวน 148,056,690 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานหาหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) รวมเปนสํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น
177,666,690 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบบาทถวน)
หนา 4

และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ ประจําป 2558 ในอัตรา 0.15 บาท
(สิบหาสตางค) ตอ 1(หนึ่ง) หุนสามัญ คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น จํานวน 266,491,131.15 บาท (สองรอยหกสิบหกลานสี่แสนเกา
หมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบเอ็ดบาทสิบหาสตางค)
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบขอมูลและพิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตาม
กฎหมายและจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ป 2558 โดยมี ร ายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย 1(เอกสาร
ประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หนา 21)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ตารางกําหนดวันจายปนผล ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
วาระที่ 4

วันที่
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
วันศุกรที่ 1 เมษายน 2559
วันจันทรที่ 4 เมษายน 2559
จันทรที่ 25 เมษายน 2559

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

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตําแหนง โดยกรรมการผูออกจาก
ตําแหนงนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ใหที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปเปนผูอนุมัติ”
ความเห็นคณะกรรมการ : ไดพิจารณาเกณฑคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ เห็นสมควรเสนอตอ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเสนอแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ดังนี้
1. นางนันทิยา
มนตริวัต
2. นางสไบทิพย
สุนทรส
3. นายสมนึก
พจนเกษมสิน
4. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
ทั้ง นี้ เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมสามัญผูถือ หุน รับ ทราบและพิจ ารณาอนุ มัติการแตง ตั้ งกรรมการ
ทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 4 หนา 22
ถึง 26)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงคและเหตุผล : เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป เทากับป 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป เทากับป 2558
หนา 5

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง
คณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 5 หนา 27)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
วาระที่ 6

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชี

วัตถุประสงคและเหตุผล :
กําหนดคาสอบบัญชี

ตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนผูอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแตงตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ
อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัทไพรซวอ
เตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 813,000 บาท อนึ่ง คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 2559 เพิ่มขึ้น 50,000
บาท จากป 2558 เนื่ องจากมีการเปลี่ย นแปลงรู ป แบบรายงานการแสดงความเห็นของผูสอบบัญ ชีจากเดิมที่กําหนดไวเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท เปลี่ยนเปนมีการแสดงความเห็นเฉพาะบริษัทในประเด็นที่ผูสอบเห็นวาเปนเรื่องสําคัญตองบการเงิน
ของแตละบริษัท
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6
หนา 28)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

โดยที่ หลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2559 เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
ทั้งนี้ วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ทั้งหมด เปนไปตามขอความขางตนที่ไดกลาวมาแลว
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมานี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน)
เลขานุการบริษัท

หนา 6

เอกสารประกอบวาระ

หนา 7

เอกสารประกอบวาระที่ 1

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคา
เอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิธีกรไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศกิจ

สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

4. นายสมนึก

พจนเกษมสิน กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา

พูลวรลักษณ

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

กรรมการ

8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ
9. นายชัย

จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

10. นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11. นายเดช

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (ลาประชุม)

บุลสุข

12. นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

พิธีกรไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ใหนับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ หรือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยูจะถือ
เปนบัตรเสีย และกรณีผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ การลงคะแนนที่แตกตาง
ไปจากที่กลาวขางตน ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ
3) กรณีผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้ง คัสโตเดี้ยนภายในประเทศเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย
หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระได โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่
ตนถือ
หนา 8

4) เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาในแตละวาระเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการลงคะแนนเสียงสําหรับ
วาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม
4.1) หากวาระใดไมมีผูออกเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จะถือวาที่ประชุมมีมติเอกฉันทในวาระนั้น ๆ
4.2) แตหากมีผูถือหุน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะดําเนินการเก็บเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง
กอน และบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และ สวนที่เหลือจะถือวา
เปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ซึ่งสําหรับผูที่ออกเสียง เห็นดวย นั้น บริษัทขอใหผูถือหุนเก็บบัตรลงคะแนนเอาไวกอน และสงคืนแก
เจาหนาที่ของบริษัทหลังการประชุม เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานการประชุมตอไป
4.3) สําหรับวาระที่ 7 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและแตงตั้งกรรมการใหม เพื่อ
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี บริษัทจะใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละทาน
เปนรายบุคคล
5) กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลของตนใหที่ประชุมทราบกอน
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง และขอความกรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยาง กระชับ และงดเวนการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิในการซักถามขอมูลและให
ขอเสนอแนะแกบริษัทฯ อยางทั่วถึง และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่เหมาะสม
6) ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามที่นอกเหนือหรือไมเกี่ยวของกับวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือให
ขอเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยดีตามลําดับวาระ
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม โดยประธาน แถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและรับมอบ
อํานาจมาประชุม 320 ราย นับเปนจํานวนหุนได 833,657,268 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ 56.3 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด 1,480,515,030 หุน ซึ่งเกินจํานวนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดไวจึงครบ
องคประชุม ประธานจึงกลาวเปดประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557

ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
อังคารที่ 25 มีนาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ทั้งนี้ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ประธาน สรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
เห็นดวย
836,029,957 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 836,029,957 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนา 9

ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจําป 2557 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว
รายละเอียดตาม CD รายงานประจําป 2557 (Annual Report) ที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ประธาน
ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประจําปและฐานะทางการเงินของบริษัทใหผูถือหุนทราบ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทมีการเติบโตที่ดี รายไดรวม ป 2557 เทากับ 1,869 ลานบาท กําไรสุทธิ ในป 2557 เทากับ 700 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2556 เติบโต 40%
ฐานะการเงินและผลประกอบการ
สินทรัพยรวมเทากับ 12,460 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 หนี้สินรวมป 2557 เทากับ 5,314ลานบาท ลดลง
จากป 2556 ในสวนของผูถือหุน ป 2557 เทากับ 7,146 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยและสวนของ
ผูถือหุนมาจากกําไรของบริษัทในป 2557 และบริษัทมีการจาย Stock dividend
พื้นที่ใหเชา
ในป 2557 บริษัทมีพื้นที่ใหเชารวม 412,712 ตร.ม. ใกลเคียงกับป 2556 แตที่มีผลประกอบการเติบโตขึ้นมา
จากกําไรจากโครงการเมกา บางนา ซึ่งมีผลประกอบการดี
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ แตไมมีขอ
ซักถามหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ประธาน สรุปมติการ
ประชุมดังนี้
มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรายงานประจําป 2557 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มติที่ประชุม
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เห็นดวย
836,042,019 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 836,042,019 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายปนผล ประจําป
2557

ประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับ
ผลการดําเนินงานและการจายปนผล ประจําป 2557 ดังนี้
ตามกฎหมายเมื่อบริษัท จะจายเงินปนผล บริษัท ตองตั้งสํารองตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก 16.43 ลานบาท เพื่อใหครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 148.06 ลานบาท
ในป 2557 บริษัท มีกําไรสุทธิ 700 ลานบาท หักกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม จํานวน 445 ลานบาท ทําให
คงเหลือ กําไรสุทธิที่นํามาจายปนผล 255 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.17 บาท และบริษัทไดจายปนผลจากกําไรสะสม จึงเสนอ
จายปนผลในอัตรา 0.22223 บาทตอหุน ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากในหนังสือเชิญประชุม (เดิม 0.22222 บาทตอหุน) เนื่องจากศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยไดแจงวา ควรปดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ขึ้น เพื่อใหเพียงพอกับการที่บริษัทจะชําระภาษีหัก ณ ที่จายแทนผูถือหุน โดย
ปนผลเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนใน อัตรา 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.20 บาทตอหุน
และเงินปนผลที่เปนเงินสดเพื่อชําระภาษีแทนผูถือหุนดวยในอัตรา 0.02223 บาทตอหุน (เดิม 0.02222 บาทตอหุน เปน
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จํานวนเงิน 32.90 ลานบาท) คิดเปนหุนปนผลจํานวนไมเกิน 296,103,006 หุน และเงินสดเพื่อจายภาษีไมเกิน 32.92 ลานบาท
ทั้งนี้ กําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งตลาด
หลักทรัพย จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และหุนปนผล
จะเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ แตไมมีขอ
ซักถามหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ประธาน สรุปมติการ
ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
ตามเสนอ

มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557
เห็นดวย
843,757,977 เสียง
ไมเห็นดวย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 836,029,957 เสียง

วาระที่ 4

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเสนอขอใหที่ประชุมผุถือหุนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิม 1,480,522,641 บาท เปน 1,480,515,030 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุน
จากการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 จํานวน 7,611 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
หัก ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (ณ มกราคม 2558)

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

จํานวนหุน ที่เกิน

หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ แตไมมีขอ
ซักถามหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ประธาน สรุปมติการ
ประชุมดังนี้
มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเปน 1,480,515,030 บาท (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพัน
มติท่ปี ระชุม
สามสิบบาท) โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนจํานวน 7,611 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอย
ละ 99.9988 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
843,757,061 เสียง
ไมเห็นดวย
0 เสียง
งดออกเสียง
10,028 เสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 843,767,089 เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9988
คิดเปนรอยละ
0.0000
คิดเปนรอยละ
0.0012
คิดเปนรอยละ 100.0000
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจายปนผล

ประธาน ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น เพื่ อ รองรั บ การจ า ยหุ น ป น ผลให
สอดคลองกับวาระที่ 3 โดยมอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยออกหุนสามัญจํานวน
296,103,006 หุน (สองรอยเกาสิบหกลานหนึ่งแสนสามพันหกหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 296,103,006 บาท (สองรอย
เกาสิบหกลานหนึ่งแสนสามพันหกบาท)
หัก
บวก

1,480,522,641 บาท
ปจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
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

หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ แตไมมีขอ
ซักถามหรือขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ประธาน สรุปมติการ
ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,776,618,036 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปด
พันสามสิบหกบาท) และจัดสรรหุนเพื่อรองรับการหุนปนผล จํานวนไมเกิน 296,103,006 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดวย
คะแนนเสียงขางมาก คิดเปนรอยละ 99.9976 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
เห็นดวย
843,751,139 เสียง
ไมเห็นดวย
10,000 เสียง
งดออกเสียง
10,000 เสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 843,771,139 เสียง
วาระที่ 6

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9976
0.0012
0.0012
100.0000

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุนและเพิ่มทุน

ประธาน ได เ สนอให ที่ ป ระชุ มผู ถือ หุ น พิ จารณาอนุ มัติ การแก ไ ขเพิ่ ม เติ มหนัง สือ บริ ค ณห สนธิข อ 4 เพื่อ ให
สอดคลองกับการลดทุนและเพิ่มทุน โดยมอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมเพื่อพิจารณาแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังนี้
"ขอ 4.
ทุนจดทะเบียน 1,480,515,030 บาท (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามสิบบาท)
แบงออกเปน 1,480,515,030 หุน (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามสิบหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
1,480,515,030 หุน (หนึ่งพันสี่รอยแปดสิบลานหาแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามสิบหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน ( - )"
และขออนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใชขอความ
ใหมดังนี้
หนา 12

"ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,776,618,036 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหกบาท)
1,776,618,036 หุน (หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหกหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
1,776,618,036 หุน (หนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบหกหุน)
- หุน ( - )"

ทั้ง นี้ ประธาน ไดเ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น ซั ก ถามและแสดงความคิด เห็ น เพิ่ ม เติ ม อี ก แต ไ ม มี ข อ ซั ก ถามหรื อ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ประธาน ไดสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิใหสอดคลองกับการลดทุนและเพิ่มทุน ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก คิดเปนรอยละ 99.9988 เกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
843,761,211 เสียง
ไมเห็นดวย
0 เสียง
งดออกเสียง
10,028 เสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 843,711,239 เสียง
วาระที่ 7

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9988
0.0000
0.0012
100.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม

ประธาน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม
โดยประธาน ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
วาระที่ 7.1

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
1. นายวิชา
พูลวรลักษณ
2. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ไดแก นายวิชา พูลวรลักษณ นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ
นายชัย จรุงธนาภิบาล นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ
หนึ่ง
วาระที่ 7.2

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม

เพื่อใหการบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาสรรหากรรมการ
เพิ่มเติม จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนลูกหมอของบริษัท โดยมีรายชื่อ และประสบการณทํางาน ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระ
การประชุมที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
1. นางสาวพรทิพา
รุจิไพโรจน
2. นางจิตธาดา
เปาอินทร
3. นางพรรณรวี
ผองพันธ
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หลังจากนั้น ประธาน จึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม
เพื่อนับคะแนน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผูถือหุนมีขอซักถามและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นางเพ็ญศรี จินตานานนท อาสาพิทักษสิทธิ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
ขอคัดคานการเขากลับดํารงตําแหนงกรรมการ ของนายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ เนื่องจากดํารง
ตําแหนงมานาน ซึ่งไมเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาลที่กรรมการอิสระ ซึ่งเปนตัวแทนของผูถือหุน ควรจะดํารงตําแหนง 3 วาระ
ถึงแมตามหลักกฎหมายไมไดกําหนดเวลาในการดํารงตําแหนงไวก็ตาม
นางรุงเรือง เงางามรัตน ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
เนื่องจากผลประกอบการที่ผานมาคอนขางทรงตัว ควรจะเปลี่ยนกรรมการเพื่อใหผลประกอบการดีขึ้น
นายคมสันต อรพิมพันธ ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
กรรมการใหม จะไดรับคาตอบแทนกรรมการเพิ่มดวยหรือไม เนื่องจากเปนผูบริหารอยูแลว กรรมการบริษัท
จํานวน 15 คน เทียบกับจํานวนพนักงาน 83 คน คิดเปนสัดสวนที่มากเกินไป ขอใหประธาน กรรมการผูจัดการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรุณาใหความเห็นดวย
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
ปจจุบัน มีกรรมการที่เปนผูบริหาร มี 3 ทานไดแก นายนพพร วิฑูรชาติ นายกิตตินันท สํารวจรวมผล และ
นายสมนึก พจนเกษมสิน ซึ่งไดรับคาตอบแทนกรรมการ แตไดรับในจํานวนที่นอยกวากรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ดังนั้นสําหรับ
คาตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการใหม ก็ควรจะมีดวย เนื่องจากมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
นางรุงเรือง ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ขอ เสีย ของการที่ มี ก รรมการใหม เป น ลู ก หม อ ของบริษั ท จะทํา ให ไ ม ไ ดค วามคิ ดใหมๆ ถ า เป น คนนอกจะ
aggressive มากกวา
ประธาน ตอบคําถาม ดังนี้
การที่บริษัทมีพนักงานที่ทํางานกับเราเปนระยะเวลานาน และมีศักยภาพสูง บริษัทก็ควรจะมีรางวัล และให
พนักงานมีโอกาสในการเติบโตทางหนาที่การงาน และควรจะมีผลตอบแทนเปนตัวเงินเพิ่มใหดวย
นายคมสันต อรพิมพันธ ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ผลตอบแทนคาเบี้ยประชุม คิดเปนจํานวนนอยหากเทียบกับสินทรัพยของบริษัท แตอยากจะทราบวา บริษัทจะ
ไดผลประโยชนที่เปนรู ปธรรมจะเพิ่มขึ้นอยางไรจากการที่แ ตงตั้งกรรมการใหมทั้ง 3 ทา น เชน จะทําใหการเจรจากับอิเกียมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม อยากจะใหกรรมการตรวจสอบ ใหความเห็นดวย
ประธาน ไดตอบคําถาม ดังนี้
สําหรับการวัดผล กรรมการใหม คงจะวัด Performance ทันทีไมได แตท่ีผานมาบริษัทก็มีผลงานที่อยูในเกณฑ
ดี และมีความสามารถที่จะปรับตัวกับการแขงขันใหมๆ ได
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
การที่ใหลูกหมอของบริษัท และเลื่อนขั้นผูบริหารระดับลางใหเปนกรรมการนั้น เปนสิ่งที่ดี สมควรที่จะสนับสนุน
เพื่อทานเหลานั้น จะไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผมขอใหกําลังใจกรรมการ
ใหม นอยมากที่บริษัทจดทะเบียน ใหผูบริหารระดับลางขึ้นมาเปนกรรมการ นับวาเปนวิสัยทัศนของคณะกรรมการ ที่อยากใหสยาม
ฟวเจอรเติบโตไปพรอมกับพนักงาน
นายคมสันต อรพิมพันธ ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
การเพิ่มกรรมการใหม ทําใหสัดสวนของกรรมการอิสระลดลง ซึ่งนอยกวาหลักธรรมาภิบาล ของกลต. ทําใหมี
ระบบ Check & Balance ที่ดี อยากจะใหบริษัทพิจารณาและอยากจะใหกรรมการตรวจสอบชวยดูแลดวย
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นางเพ็ ญ ศรี จิ น ตานานนท อาสาพิทั ก ษ สิท ธิ สมาคมส ง เสริ ม ผู ล งทุ น ไทย ไดแ สดงความคิ ด เห็ น
เพิ่มเติม ดังนี้
ปจจุบันมีบางบริษัทที่มีธรรมาภิบาล มีนโยบายลดจํานวนกรรมการลง เชน IRPC ลดกรรมการจาก 17 คน
เหลือ 15 คน
นางจิณพักตร พรพิบูลย ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
การใหพนักงานกาวขึ้นมาเปนกรรมการ นับวาเปนมิติใหม โดยใหโอกาสคนที่ทํางานกับเรา สรางใหบริษัท
เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป ก็จะเปนประโยชนกับทั้งบริษัทและผูถือหุน แตจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลือกมาจากกี่ทานและมี Criteria ใน
การเลือกอยางไร และจะสามารถตอบโจทยอนาคตของ SF ในดานใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถาม ดังนี้
บริษัทเลือกมาจากคณะจัดการจํานวน 15 ทาน Criteria ที่ใชในการคัดเลือกกรรมการใหม มาจากการ
ประเมินผลงานที่ผานมา ซึ่งอยูในระดับ Top มาตลอด อีกทั้งยังประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การแสดงวิสัยทัศนในที่ประชุม
และกรรมการใหมแตละทาน ก็มีขอเดน ในแตละดาน ไดแก
• นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน มีประสบการณดานบัญชี เปนระยะเวลา 27 ป ปจจุบันดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ
รวมงานกับบริษัท 10 ป ปจจุบันมีมาตรฐานบัญชีใหมเพิ่ม ทําใหบริษัทตองปรับตัวทางดานบัญชี อีกทั้ง ไดเขาอบรม
หลักสูตร ปปร. ดวยทําใหมี connection กับผูบริหารและราชการ
• นางจิตธาดา เปาอินทร จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีประสบการณดานการบุคคล
เปนระยะเวลา 27 ป ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ รวมงานกับบริษัท 5 ป จะทําใหการบริหารงานบุคคล
ของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีนโยบายใชพนักงานนอย จึงตองหาวิธีบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
• นางพรรณรวี ผ อ งพั น ธ มี ป ระสบการณ ด า นการเงิ น ร ว มงานกั บ บริ ษั ท เป น ระยะเวลา 15 ป ผลงานที่ ผ า นมา ได
ประสานงานติดตอกับธนาคารในการจัดหาเงินกูรวมกันกับอิเกีย จํานวน 6,500 ลานบาท ใหกับโครงการเมกา บางนา
นางจิณพักตร พรพิบูลย ผูถือหุน กลาวเพิ่มเติม ดังนี้
ขอฝากความคาดหวั ง หากผู ถื อ หุ น เลื อ กกรรมการใหม ทั้ ง 3 ท า นเข า มา ก็ ส ามารถสรุ ป ได ว า ในอนาคต
กรรมการใหมทั้ง 3 ทาน จะเปนประโยชนกับ SF ในดานการบัญชี ดานการเงิน และดานการติดตอกับบุคคลที่ดีขึ้น หากบริษัทมี
โครงการใหม ก็จะมีวิธีการที่จะทําใหมีตนทุนดอกเบี้ยที่ต่ําลง จากการใชกลยุทธและประสบการณที่มีอยูใหเกิดประโยชนไดเต็มที่
ทั้งนี้ ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ได
สรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
วาระที่ 7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีอ่ อกวาระ
7.1.1 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายวิชา พูลวรลักษณ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
814,642,773 เสียง
คิดเปนรอยละ 96.5478
ไมเห็นดวย
29,125,193 เสียง
คิดเปนรอยละ
3.4518
งดออกเสียง
3,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0004
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 843,771,552 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.0000

หนา 15

7.1.2 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
814,073,080 เสียง
คิดเปนรอยละ 96.4803
ไมเห็นดวย
29,684,886 เสียง
คิดเปนรอยละ
3.5181
งดออกเสียง
13,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0016
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 843,771,552 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.0000
7.1.3 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
843,357,173 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.9509
ไมเห็นดวย
400,793 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0475
งดออกเสียง
13,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0016
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 843,771,552 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.0000
7.1.4 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
814,642,773 เสียง
คิดเปนรอยละ 96.5478
ไมเห็นดวย
29,125,193 เสียง
คิดเปนรอยละ
3.4518
งดออกเสียง
3,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0004
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 843,771,552 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.0000
วาระที่ 7.2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม
7.2.1 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
เห็นดวย
814,500,679 เสียง
คิดเปนรอยละ 96.4821
ไมเห็นดวย
29,694,886 เสียง
คิดเปนรอยละ
3.5175
งดออกเสียง
3,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0004
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 844,199,151เสียง
คิดเปนรอยละ 100.0000
7.2.2 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นางจิตธาดา เปาอินทร เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
เห็นดวย
814,490,679 เสียง
คิดเปนรอยละ 96.4809
ไมเห็นดวย
29,694,886 เสียง
คิดเปนรอยละ
3.5175
งดออกเสียง
13,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0016
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 844,199,151เสียง
คิดเปนรอยละ 100.0000
7.2.3 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นางพรรณรวี ผองพันธ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
เห็นดวย
814,490,679 เสียง
คิดเปนรอยละ 96.4809
ไมเห็นดวย
29,694,886 เสียง
คิดเปนรอยละ
3.5175
งดออกเสียง
13,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0016
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 844,199,151เสียง
คิดเปนรอยละ 100.0000
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยประธาน ไดมอบหมายให
กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา คาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7,500,000 บาท ตอปซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน
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เนื่องจากมีจํานวนกรรมการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการแตละทาน ยังเทากับปกอน ตามรายละเอียดที่ไดสงให ผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
การใหคาตอบแทนกรรมการ จํานวน 7,500,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนคอนขางสูง แตอยากจะใหกรรมการ
พิจารณาการจายปนผลใหผูถือหุน ขอใหเปนปนผลสวนของเงินสดเพิ่มขึ้น เนื่องจากจายปนผลเปนหุน จะทําใหมี dilution
ประธาน ตอบคําถาม ดังนี้
การจ า ยป น ผล ขึ้ น อยู กั บ ผลประกอบการ ทั้ ง นี้ จ ะรั บ ไว พิ จ ารณาในแต ล ะป สํ า หรั บ การเพิ่ ม ค า ตอบแทน
กรรมการ ตอคนไมไดเพิ่มขึ้น
ประธาน ไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุปมติ
การประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป ดวยเสียงขางมาก
เห็นดวย
637,401,534 เสียง
คิดเปนรอยละ
99.9868
ไมเห็นดวย
70,600 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0111
งดออกเสียง
13,586 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0021
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 637,485,720 เสียง ซึ่งหักจํานวนเสียงของผูมีสวนไดเสียจํานวน 200 ลานหุน
แลว คิดเปนรอยละ 100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชี

ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชี โดย
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอ ดังนี้
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2558 โดยเสนอใหแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3760 และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท เชนเดียวกับป 2557 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ และเสนอคา
สอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 763,000 บาทตอป เทากับปกอน ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ แตไมมีขอ
ซักถามหรือขอคิดเห็น ประธาน ไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุป
มติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558 โดยแตงตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4906 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2558 โดยกําหนดคาสอบบัญชี 763,000 บาทตอป ตามเสนอ
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เห็นดวย
840,797,741 เสียง
ไมเห็นดวย
3,431,600 เสียง
งดออกเสียง
74,186 เสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 844,303,527 เสียง
วาระที่ 10

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.5848
0.4064
0.0088
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและ
แสดงขอคิดเห็น ดังนี้
นางพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
• เมื่อป 2556 บริษัทฯ เคยแจงเรียกประชุม EGM เรื่องการเพิ่มทุน แตยกเลิกไปเนื่องจากมีเหตุการณ
ทางการเมือง ดังนั้นสําหรับโครงการเมกา รังสิต ใชเงินลงทุนจากที่ใด
• หากจากปนผลเปนหุน จะทําใหราคาหุนไมขยับเนื่องจากมี Dilution
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
โครงการเมกา รังสิต ใชเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน จํานวน 350 ลานบาท บริษัทฯ ใชเงินทุนหมุนเวียน
ประธาน ตอบคําถาม ดังนี้
การจา ยปน ผลเปน หุ น จะรับ ไวพิ จารณา เนื่อ งจากมีผูถือ หุ น บางทา นชอบ บางทา นก็ ไ มชอบ เนื่ อ งจากมี
Dilution
นางพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
บริษัทใชเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 350 ลานบาทเพื่อซื้อที่ดินเทานั้น และเงินลงทุนสําหรับกอสรางโครงการ มี
แผนอยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
ปจจุบนั ยังไมมีแผนกอสราง ยังอยูระหวางทํา Master Plan
นางสมศรี ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
หุนของ MAJOR ราคาขึ้น แตหุน SF ราคาไมคอยขึ้น บริษัทฯ ควรจะเรียนรูวิธีการจากคุณวิชา พูลวรลักษณ
ประธาน ตอบคําถาม ดังนี้
ราคาหุน ขึ้นอยูที่ภาวะตลาด และมุมมองของนักลงทุน
นางสมศรี ผูถือหุน กลาวเพิ่มเติม ดังนี้
ทําไม ไมใหหุนปนผลกับ กรรมการแทนคาตอบแทนกรรมการ
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
การใหหุนกับกรรมการ บริษัท ตองไดรับอนุญาตจาก กลต. ในการออกหุน ESOP บริษัทจะรับไวพิจารณา
นายคมสันต อรอิมพันธ ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
เหตุใด โครงการ ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ และ โครงการ อิมเมจิ้น วิลเลจ มีอัตราการเชาต่ํา
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถาม ดังนี้
โครงการ ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ มีอัตราการเชาลดลง เนื่องจาก แคลิฟอรเนีย ฟตเนส ไดลมละลาย และยกเลิก
พื้นที่ไป จึงทําใหขาด Magnet ปจจุบันมีแผนที่จะปรับปรุงศูนยการคา โดยปรับภูมิทัศน เปลี่ยนผูเชาใหมๆ และ ทําการตลาด
เพิ่มเติม สําหรับโครงการ อิมเมจิ้น วิลเลจ นั้น เปนศูนยการคาที่อยูในมหาวิทยาลัย ซึ่งทําใหเขาออกลําบาก เนื่องจากตองผาน
ระบบ Security ของมหาวิทยาลัย ทําใหลูกคาภายนอก ไมสะดวกเขาไป จึงทําใหมีลูกคาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทานั้น อีก
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ทั้ง ยังมีขอจํากัดกับรานอาหารก็ไมสามารถขายแอลกอฮอลได ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางพิจารณาวา จะไมตออายุสัญญาบริหาร
โครงการ โดยใหมหาวิทยาลัยบริหารเอง
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
จากการที่มีผูถือหุนทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นในการออกหุน ESOP ใหกรรมการนั้น ควรกําหนดราคาซื้อที่
สูง เพื่อจูงใจใหบริษัทมีผลประกอบการดี และราคาหุนขึ้น ไมควรตั้งราคาซื้อต่ําๆ และการกําหนดวัน XD ในการจายหุนปนผล
บริษัทฯ ก็กําหนดวัน หลังจากการประชุมผูถือหุน จึงทําใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจไดวาจะถือหุนตอ เพื่อรับหุนปนผล หรือวาจะ
ขาย หลังจากไดรับฟงขอมูลจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
นางพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
โครงการ แจงวัฒนะ ที่มีปญหาจาก แคลิฟอรเนีย ฟตเนส เปนปญหามาหลายป แตบริษัท ก็ไมสามารถแกไขได
ปที่แลว บริษัท ก็รายงานวา ยังไมมีผูเชาใหม
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถาม ดังนี้
เดิม แคลิฟอรเนีย ฟตเนส มีอยู 3 สาขา ไดแก เอสพละนาด พัทยา และ แจงวัฒนะ เมื่อลมละลาย จึงทําให
อัตราการเชา หายไป สําหรับโครงการพัทยา บริษัทใชเวลาในการแกไขอยู 1- 2 ป จึงไดผูเชาใหมเปน Premium Outlet 6,000 ตร.
ม. สําหรับโครงการเอสพละนาด บริษัทก็ไดผูเชาใหม คือ WE Fitness ทําใหอัตราการเชากลับมาเต็มเหมือนเดิม สําหรับแจงวัฒนะ
บริษัทก็พยายามเต็มที่ ก็คาดวาจะสามารถหาผูเชาใหมได
นายนิธิ ละเอียดดี ผุถอื หุน มีคําถาม ดังนี้
ใน Annual Report หนา 28 อายุสัญญาเชาที่ดินของบริษัทคงเหลือที่อายุนอยกวา 5 ป มีโครงการใดบาง
อยากจะใหบริษัทเปดเผยเพิ่มเติมวาแตละโครงการมีสัญญาเชาเหลือกี่ป
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
โครงการที่มีอายุสัญญาเชาที่ดินคงเหลือนอยกวา 5 ป บริษัทก็ไดเริ่มเจรจากับเจาของที่ดิน ไดแก โครงการทอง
หลอ 4 สัญญาเชาจะครบกําหนด ป 2560 และ โครงการเย็นอากาศ ซึ่งปจจุบันไดเจรจากับเจาของที่ดินเพื่อตออายุสัญญาเชาอีก
20 ปแลว หากโครงการใดที่จะครบกําหนดสัญญาเชา บริษทั ก็จะเริ่มเจรจากับเจาของที่ดินลวงหนากอน 3-5 ป
นายสงวน สกุลวรรัตน ผูถือหุน มีคําถาม ดังนี้
โครงการบางใหญ จะเกิดขึ้นหรือไม หรือจะขายที่ดิน และ พื้นที่ดานหลังโครงการเมกา บางนา ที่จะรวมมือกับ
Developer มีความคืบหนาเปนอยางไร และ โครงการเมกา บางนา มีการปรับขึ้นคาเชา จะทําให Earning per share เพิ่มขึ้น
อยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
• โครงการบางใหญ บริษัท ชะลอโครงการ เนื่องการซื้อที่ดินไดไมครบ และตองลงทุน Infrastructure
สูง และทางอิเกีย มีแผนที่จะขยายสาขา จึงยายไปอยูฝงตรงขาม การขายที่ดินเปนเพียงทางเลือกหนึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางเจรจากับ Partner รายอื่น เพื่อจะพัฒนาโครงการ ปจจุบัน ราคาที่ดินขึ้นไป
พอสมควร และก็มีผูสนใจซื้อ
• โครงการเมกา บางนา มีที่ดินเหลืออีก 70 ไร หากรวมกับที่ดินของพันธมิตร ก็เปน 170 ไร เพื่อพัฒนา
บริษัทจะเริ่มสรางออฟฟศกอน เพราะจะชวยเพิ่มลูกคาในระหวาง Weekday ปจจุบันอยูระหวาง
เจรจากับ Corporate ใหญ เพื่อสรางเปนออฟฟศ จะสรุปไดในไตรมาส 3 -4 ปนี้
• โครงการเมกา บางนา ปรับขึ้นคาเชาในปนี้ เนื่องจากมีรานคากวา 400 รานคาที่ครบกําหนดสัญญา
เชา ปจจุบนั ไดตอสัญญาเชาครบแลว
นายชัยพฤกษ พูลลาภอนุสรณ ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
• โครงการเมกา รังสิต จะเริ่มกอสรางเมื่อใด
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• โครงการเมกา บางนา มีแนวโนมผลการดําเนินงานเปนอยางไรบาง ในปที่แลวทําประมาณการไวต่ํา
กวาผลประกอบการจริง ปนี้คาดวาจะเติบโตเทาใด
• โครงการเมกา บางใหญ จะขึ้นแนนอนเพียงแตเปลี่ยนที่ดินใชหรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
• โครงการบางใหญ ที่ดินเดิมตองหาแผนลงทุนอื่น เนื่องจาก อิเกียจะเปดเปน Stand alone ฝงตรงขาม
• โครงการเมกา บางนา ปที่แลว ประมาณการต่ําไป 20% ปนี้นาจะเติบโตได Double digit จากการ
ตอสัญญา
ประธาน กลาวเสริมวา
ทั้งนี้ การประมาณการลวงหนานั้น ประมาณการจากผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2558 ซึ่งดีกวาปที่แลว แตผล
การดําเนินงานจริงนั้น ไมสามารถยืนยันได
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถาม ดังนี้
โครงการเมกา รังสิต มีที่ดินขนาดใหญ 1,000 ไร ซึ่งปจจุบันอยูระหวางติดตอราชการและแผนงานกอสราง
ปจจุบันอยูระหวางการทํา Master Plan ปนี้คาดวาจะสรุปแผนงานกอสรางได
แผนงานลงทุนสําหรับปนี้ จะเปน ที่ดิน 70 ไรของโครงการเมกา บางนา เนื่องจากที่ดินพรอมพัฒนา
นางเพ็ญศรี จินตานานนท อาสาพิทักษสิทธิ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม ดังนี้บริษัทมี
นโยบายการตอตานคอรรัปชั่นอยางไร และดําเนินการถึงขั้นตอนใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
ในป 2545 ที่บริษัทเขาตลาดหลักทรัพยฯ ไดเรียนเชิญ คุณดุสิต นนทะนาคร เปนกรรมการของบริษัท และ
ตอมา ทานไดเปนประธานหอการคาไทย ซึ่งเปนผูริเริ่มเรื่องการตอตานคอรรัปชั่น บริษัทก็เปนสมาชิกของสภาหอการคาไทย และ
บริษัท ก็ปฎิบัติตามในเรื่องการตอตนคอรรัปชั่นมาตลอด
นายไพรัช เหลืองพิพัฒน ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
• โครงการเมกา รังสิต มีที่ดิน 1,000 ไร โดยแบงครึ่งกับอิเกียใชหรือไม
• โครงการ LPN รังสิตคลอง 1 จะเปดโครงการไดเมื่อใด
ประธาน ตอบคําถามดังนี้
เปนสวนของศูนยการคา 250 ไร โดย SF แบงครึ่งกับอิเกีย และเนื่องจากเจาของที่ดินขายที่ดินเปนแปลงใหญ
สวนที่เหลือ อิเกียไดรวมทุนกับ Partner รายอื่น เพื่อเปน Land bank
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
โครงการขายได 40% แลว คาดวาในไตรมาสที่ 3/2558 บริษัทจะรับมอบพื้นที่จาก LPN เพื่อเปดโครงการได
เมื่อผูถือหุนไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจและไมมีผูใดซักถามอีก ประธาน จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่
สละเวลามาประชุมและกลาวปดประชุม
ปดการประชุม

เวลา 16:20 น.

ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
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เอกสารประกอบวาระที่ 2
วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจําป 2558 (Annual
Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาดวย)

เอกสารประกอบวาระที่ 3
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2558
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ป 2558 (งบเฉพาะบริษัท) จํานวน 504,364,833 บาท (หารอยสี่ลานสามแสนหกหมื่นสี่พัน
แปดรอยสามสิบสามบาทถวน) ทังนี้ เมื่อบริษัทฯจะจายเงินปนผลจะตองตั้งสํารองตามที่กฎหมายกําหนดในอัตราไมนอยกวารอย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวน 29,610,000 บาท (ยี่สิบเกาลานหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) ตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มี
สํารองตามกฎหมายแลว เปนจํานวน 148,056,690 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานหาหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) รวมเปน
สํารองตามกฎหมายทั้งสิ้น 177,666,690 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) ซึ่งคิดเปน
จํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เมื่อบริษัทฯ ไมมี
ผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจายปนผลดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
ซึ่งในป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจึงสามารถจายเงินปนผลได เห็นสมควรจายเงินปนผลในอัตรา 0.15 บาท
(สิบหาสตางค) ตอ 1(หนึ่ง) หุนสามัญ จํานวน 266,491,131.15 บาท (สองรอยหกสิบหกลานสี่แสนเกาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอย
สามสิบเอ็ดบาทสิบหาสตางค)
โดยแสดงขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลประกอบดังนี้
ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิรวมประจําป
กําไรสุทธิรวมตอหุน
เงินปนผลตอหุน
เงินปนผลคิดเปน % ของกําไรสุทธิ
จํานวนเงิน
จํานวนหุน

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

งบการเงินรวม
2556
2557
172.96
255.69
0.13
0.17
0.13889 0.22222
106%
129%
182.73
329
1,316.02 1,480.52

2558
331.3
0.19
0.15
80%
266.5
1,776.61

ตารางกําหนดวันจายปนผล ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

วันที่
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559
วันศุกรที่ 1 เมษายน 2559
วันจันทรที่ 4 เมษายน 2559
วันจันทรที่ 25 เมษายน 2559

การดําเนินการ
วันที่ไมมีสิทธิรับปนผล (XD)
กําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับปนผล (Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
จายปนผล
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เอกสารประกอบวาระที่ 4
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระในป 2558 มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นางนันทิยา
นางสไบทิพย
นายสมนึก
นางสาวฐิตาภัสร

มนตริวัต
สุนทรส
พจนเกษมสิน
อิสราพรพัฒน

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
บริ ษัทฯมีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย โดยไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงปที่ผานมาแลว
เห็นวา นางนันทิยา มนตริวัต, นางสไบทิพย สุนทรส, นายสมนึก พจนเกษมสิน และนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน เปนผูที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทํางานโปรงใส จึงเห็นสมควร
ไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ที่
ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ
โดยมีประวัติรายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (โปรดดูเอกสารหนาถัดไป)

หนา 22

เอกสารประกอบวาระที่ 4
รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

นางนันทิยา มนตริวัต
67 ป
ไทย
สมรส

การศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2543 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ
2545 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
2551 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จํากัด
2550 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท เมืองไทย แมเนจเมนท จํากัด
2550 – 2558
กรรมการ
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
2547 – 2551
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
2543 – 2546
กรรมการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
2542 – 2551
กรรมการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว
ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว

12 ป

การเขารวมประชุมในป 2558

คณะกรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

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

4/4 ครั้ง
1 แหง

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 2 แหง
1. ประธานกรรมการ: บริษัท เมืองไทยแมเนจเมนท จํากัด
2. กรรมการ: บริษัท ไทยสมุทร แอสเซท จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี
หนา 23

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
นางสไบทิพย สุนทรส
68 ป
ไทย
สมรส

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

การศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ
2546 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2546 – 2549
2544 – 2545
2540 – 2544

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เจาหนาที่คณะทํางาน
ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงิน

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

ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว

12 ป

การเขารวมประชุมในป 2558

คณะกรรมการบริษัท

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.07% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

4/4 ครั้ง

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 1 แหง
1. บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 24

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายสมนึก พจนเกษมสิน

อายุ

58 ป

สัญญาติ

ไทย

สถานะครอบครัว

สมรส

การศึกษา

• ปริญญาโท บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2548 จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ
2545 – ปจจุบัน

กรรมการ, กรรมการบริหาร
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
และกรรมการผูจัดการ
2551 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด
2550 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามฟวเจอร แมเนจเมนท จํากัด
2547 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เอกมัย ไลฟสไตล เซ็นเตอร จํากัด
2547 – ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามฟวเจอรพร็อพเพอรตี้ จํากัด
กรรมการ
บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร จํากัด
2547 – ปจจุบัน
2544 – 2545
Corporate Services Group Director บริษัท โมทิเวชั่นเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด
2534 – 2542
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
สายบริหารภายใน
2531 – 2534
ผูจัดการฝายการเงิน
บริษัท โรงงานทอผา กรุงเทพ จํากัด
บริษัท แหลมทองสหการ จํากัด
2528 – 2531
นักบัญชีตนทุน
2523 – 2528
ผูตรวจบัญชีอาวุโส
บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง
กรรมการ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว
ขอพิพาททางกฎหมาย
ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว
14 ป
การเขารวมประชุมในป 2558
คณะกรรมการบริษัท
4/4 ครั้ง
0.20% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 5 แหง
1. บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด
4. บริษัท สยามฟวเจอรพร็อพเพอรตี้ จํากัด
5. บริษัท เพชรเกษม พาวเวอร เซ็นเตอร จํากัด
2. บริษัท สยามฟวเจอร แมเนจเมนท จํากัด
3. บริษัท เอกมัย ไลฟสไตล เซ็นเตอร จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 25

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ

นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
47 ป

สัญชาติ

ไทย

สถานะครอบครัว

โสด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2554 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ
2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน
รองประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
2558 - ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด, บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด
2556 - ปจจุบัน
กรรมการ
,บริษัท เอ็ม เทอรตี้ ไนน จํากัด
บริษัท เค อารีนา จํากัด, บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร
2555 - ปจจุบัน
กรรมการ
จํากัด, บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
(มหาชน)
บ ริ ษั ท ท า เ ล น ต วั น จํ า กั ด , บ ริ ษั ท อี จี วี
2554 - ปจจุบัน
กรรมการ
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
2552 - 2556
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
2534 - 2552
ผูจัดการฝายบัญชี
บริษัท วิคแอนดฮุคลันด จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง
กรรมการ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว
ขอพิพาททางกฎหมาย
ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผา นมา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว
3 ป
การเขารวมประชุมในป 2558
คณะกรรมการบริษัท
4/4 ครั้ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 3 แหง
1. บริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทรนเมนท จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 7 แหง
1. บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด
4. บริษัท เค อารีนา จํากัด
7. บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด
2. บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด
5. บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด
3. บริษัท เอ็ม เทอรตี้ ไนน จํากัด
6. บริษัท ทาเลนตวัน จํากัด
การศึกษา

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี
หนา 26

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เอกสารประกอบวาระที่ 5
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอยางละเอียด
ถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาท
ซึ่งเทากับปกอน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อทราบและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม
เกิน 7.5 ลานบาทตอป ซึ่งเทากับปกอน
อนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในป 2559 จึงนําเสนอตารางการจายคาตอบแทน
กรรมการในป 2558 เปนจํานวนเงิน 6,270,000 บาท ซึ่งอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558
จํานวนเงินปละไมเกิน 7,500,000 บาท โดยจายใหกรรมการเปนคาเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ไมมีกรรมการชุดยอย) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 5

กรรมการของบริษัท

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายอรณพ จันทรประภา
นายพงศกิจ สุทธพงศ
นายนพพร วิฑูรชาติ
นายสมนึก พจนเกษมสิน
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล
นายวิชา พูลวรลักษณ
นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
นายชัย จรุงธนาภิบาล
นางนันทิยา มนตริวัต

11

นายเดช บุลสุข

12

นางสไบทิพย สุนทรส

13
14

นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน*
นางจิตธาดา เปาอินทร*

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

15

นางพรรณรวี ผองพันธ*

กรรมการ

รวม

ป 2557
จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนครั้งที่
รวมประชุม
ป 2558

ป 2558
จํานวนเงิน
(บาท)

600,000
360,000
360,000
360,000
360,000
480,000
480,000
480,000
480,000
720,000

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

600,000
360,000
360,000
360,000
360,000
480,000
480,000
480,000
480,000
720,000

660,000

3/4

660,000

660,000

4/4

660,000

-

1/4
1/4
1/4

90,000
90,000

6,000,000

90,000
6,270,000

*นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน, นางจิตธาดา เปาอินทร และนางพรรณรวี ผองพันธ ไดรับอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 และไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
หนา 27

วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชี

เอกสารประกอบวาระที่ 6

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน บริษัท จดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทาน หรือ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงิน ของบริษัทมาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน จึงตองเปลี่ยนตัวผูสอบบัญชี โดย
สามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมได
โดยเสนอใหแตงตั้งเห็นสมควรแตงตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760, นายขจร
เกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนาม
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไม
สามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร
ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯและ
เสนอคาสอบบัญชี ดังนี้

Pricewaterhouse Coopers ABAS
คาตรวจสอบงบประจําป
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
รวมคาสอบบัญชี (audit fee)
คาบริการอื่น (non-audit fee)

ป 2557
410,000
353,000
763,000
-

ป 2558
410,000
353,000
763,000
-

ป 2559
460,000
353,000
813,000
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรแตงตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
,นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรั บอนุญาตเลขที่ 3445 และนายไพบูล ตัน กูล ผูสอบบัญชีรั บอนุญาตเลขที่
4298 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจําป 2559 และในกรณีที่ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่น ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมี
สวนไดเสียกับบริษัทฯ เนื่องจากผูสอบบัญชีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 813,000 บาทตอป อนึ่ง คาตรวจสอบงบการเงินประจําป
2559 เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากป 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงานการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีจากเดิม
ที่กําหนดไวเปนมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท เปลี่ยนเปนมีการแสดงความเห็นเฉพาะบริษัทในประเด็นที่ผูสอบเห็นวาเปนเรื่อง
สําคัญตองบการเงินของแตละบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็ น สมควรแต ง ตั้ ง นายชาญชั ย ชั ย ประสิ ท ธิ์ ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3760,
นายขจรเกี ยรติ อรุ ณไพโรจนกุ ล ผู ส อบบั ญชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3445 และนายไพบู ล ตั น กูล ผู สอบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่
4298 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจําป 2559 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่น ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 813,000
บาทตอป อนึ่ง คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 2559 เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากป 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายงานการแสดงความเห็ น ของผู สอบบั ญชี จ ากเดิ ม ที่กํ า หนดไว เ ปน มาตรฐานเดี ยวกั น ทุ ก บริ ษั ท เปลี่ย นเปน มี ก ารแสดง
ความเห็นเฉพาะบริษัทในประเด็นที่ผูสอบเห็นวาเปนเรื่องสําคัญตองบการเงินของแตละบริษัท
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559

หนา 28

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
เรื่อง
เรียน

วันที่ 3 มีนาคม 2559
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 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 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมที่แนบมาพรอมกันนี้
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 หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(ค.) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส
พี่นอง 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
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การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และรายละเอียดกรรมการผูรับมอบฉันทะ

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

นางนันทิยา มนตริวัต

2. อายุ

67 ป

3. ที่อยู

161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย University of Manitoba Canada

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2543

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
8. ประสบการณทํางาน

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548
2546 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – 2558
2547 – 2551
2543 – 2546
2542 – 2551

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
อาวุโส
กรรมการ

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

- ไมมี -

10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

ประชุม AGM ประจําป 2559
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

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

นางสไบทิพย สุนทรส

2. อายุ

68 ป

3. ที่อยู

2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2548

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

2546 - ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2546 - 2549
2544 - 2545
2540 – 2544

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เจาหนาที่คณะทํางาน
ผู อํ า น ว ย ก า ร อ า วุ โ ส ฝ า ย
บริการเก็บรักษาทรัพยสิน
ผู อํ า นวยการอาวุ โ ส ฝ า ย
การเงิน

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

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

ประชุม AGM ประจําป 2559
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.07% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
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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

- ไมมี -

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

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547
2547 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ

2554 –ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธาน
ผู ก อ ตั้ ง แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
กรรมการ

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

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษั ท อิ อ อน ธนสิ น ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด
(มหาชน)
บริษัท เจมารท จํากัด (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 - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ
ประชุม AGM ประจําป 2559
11. สัดสวนการถือหุนใน
0.15% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
หนา 34

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

- ไมมี -

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

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2546
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543- ปจจุบัน
2523 – 2540

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ห ารและประธาน
เจาหนาที่การเงิน

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)
กลุมบริษัท ไมเนอร

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. ส ว นได เ สี ย ในวาระที่ เ สนอในการ กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ
ประชุม AGM ประจําป 2559
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 35

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 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 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 2016,
on Thursday, March 24, 2016, 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

ถนน
Road

(1) ชื่อ
Mr./Mrs./Miss
ตําบล/แขวง

Tambol / Khwaeng

อายุ
age
จังหวัด

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

Province

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย
หรือ
Postal Code

.

or

(2) ชื่อ นางนันทิยา มนตริวัต
อายุ 67
ป อยูบานเลขที่ 161
.
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 68
ป อยูบานเลขที่ 2234/1 .
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 .
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 .
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
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559เวลา 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 2016 On Thursday, March 24,
2016, 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:

 วาระที่

1

Agenda No. 1

เรื่ อ ง

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2558

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2015

 (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 2558 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2

Re: To consider the year 2015 annual report and approving the financial statements for the year
ended December 31, 2015

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

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

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

3

Agenda No. 3

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2558
Re:

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating
results of the year 2015

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

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

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 4 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
นางนันทิยา มนตริวัต
Name of the nominated candidate
Mrs.Nantiya Montriwat
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางสไบทิพย สุนทรส
Mrs.Sabaithip Suntaros
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายสมนึก พจนเกษมสิน
Mr.Somnuk Pojkasemsin
 งดออกเสียง

4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
Ms.Thitaphat Issarapornpat
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

Abstain

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 5 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

 งดออกเสียง
Abstain
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 วาระที่

6 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 6 Re: To consider appointing the auditor for the year 2016 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

Agenda No.

7

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

7

.

Re: Other matters (if any)

 (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

(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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2016 on Thursday, March 24, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor,
ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
วันที่
Date

/

/

ลงลายมือชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(
วันที่
Date

/

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

Written at

Date

(1) ขาพเจา
I / We

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

สํานักงานตั้งอยูเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

reside at

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

(2) ขอมอบฉันทะให

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

Hereby appoint

(1)

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

(2) นางนันทิยา มนตริวัต

ถนน เพชรเกษม
Road

Public Company Limited

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding altogether
หุนสามัญ
Common Stock

ถนน
Road

จํากัด (มหาชน)

Siam Future Development

เสียง
votes

อายุ
age
จังหวัด

Province

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย

ตําบล/แขวง บางหวา

67

Postal Code

Amphur / Khet

Province

Postal Code

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

Province

Postal Code

ซอย สุขุมวิท 85
Soi

(3) นางสไบทิพย สุนทรส

ตําบล/แขวง บางจาก

Tambol / Khwaeng

.
หรือ
or

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

Tambol / Khwaeng

อายุ

เสียง ดังนี้

votes as follow:

or

อายุ 68
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

.

หรือหรือ
or

.
or

หรือ

117

or

.
หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 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 2016, On Thursday,
March 24, 2016, 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
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
Total right to vote equal to

Shares with the right to vote for
เสียง
votes

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

 วาระที่

1

เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ถื อ หุ น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 8

Agenda No. 1

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2015

 (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

 วาระที่

2

Agenda No. 2

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

เรื่อง พิจารณารายงานประจําป 2558 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Re: To consider the year 2015 annual report and approving the financial statements for the year ended
December 31, 2015

 (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

 วาระที่

3

Agenda No.

3

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2558
Re:

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of
the year 2015

 (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 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 4 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

 (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
นางนันทิยา มนตริวัต
Name of the nominated candidate
Mrs.Nantiya Montriwat
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางสไบทิพย สุนทรส
Mrs.Sabaithip Suntaros
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายสมนึก พจนเกษมสิน
Mr.Somnuk Pojkasemsin
 งดออกเสียง

4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
Ms.Thitaphat Issarapornpat
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

Abstain
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 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 5 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

6 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 6 Re: To consider appointing the auditor for the year 2016 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

7

Agenda No.

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

7

Re: Other matters (if any)

.

 (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

(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 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2016 on Thursday, March 24, 2016, 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. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เปนตนไป
The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Thursday,March; 24, 2016, 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) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปบัญชีที่ผานมา
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรจายเงินปนผลและเงินกําไร
(4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด (ถนนรัชดาภิเษก)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น.

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