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
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