งดแจกของชํารวย
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.
ณ โรงภาพยนตร เ อสพละนาดซี นี เ พล็ ก ซ 4 ชั้ น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ชั้น 3 ทางขึ้นโรงภาพยนตร)
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หนา 2

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารประกอบวาระ
2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
4. หนังสือแจงเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองใชเพื่อเขารวมประชุมของผูถือหุน
5. ขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผูถือหุน
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
ดวยบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนต ชั้น 3)
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ตามที่บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอป
เมนท จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ในการนี้ บริษัทฯ
ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน และจัดสงใหกับกระทรวงพาณิชย
ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรในเว็ปไซตของบริษัทฯ เรียบรอยแลว
วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559
วาถูกตองตามความเปนจริง
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
รายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ
วาระที่ 1 หนา 8 ถึง 14)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

หนา 3

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2559 โดยสรุป ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2559
รายไดรวม
2,006.27
กําไรที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
963.98
กําไรที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
31.54
กําไรสุทธิรวม
995.51
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม

14,920.32
5,288.62
9,631.70

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อ ใหที่ประชุมสามัญ ผูถือ หุนประจําป “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559” ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติรายงานประจําป 2559 และ งบ
การเงินประจําป 2559 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดอยูใน CD และรายงานประจําป
2559 (Annual Report) ซึ่งไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลประจําป
2559

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติตั้งสํารองตามกฎหมาย ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯ และพรบ.บริษัท มหาชน “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน” และตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามนโยบายการจายเงินปน
ผลที่กําหนดไว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ น สมควรงดการตั้ ง สํ า รองตามกฎหมาย เพราะ บริ ษั ท ฯ มี ก ารตั้ ง เงิ น สํ า รองแล ว เป น จํ า นวน
177,666,690 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหกแสนหกหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) ซึ่งไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท
และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ ประจําป 2559 ในอัตรา 0.20 บาท
(ยี่สิบสตางค) ตอ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญ คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น จํานวน 355,321,508.20 บาท (สามรอยหาสิบหาลานสามแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันหารอยแปดบาทยี่สิบสตางค)
หนา 4

ทั้ง นี้ เห็น สมควรเสนอใหที่ ป ระชุม สามั ญ ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุมั ติง ดการตั้ ง สํา รองตามกฎหมาย
และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1
(เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หนา 15)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ตารางกําหนดวันจายปนผล ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
วาระที่ 4

วันที่
วันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

การดําเนินการ
วันที่ไมมีสิทธิรับปนผล (XD)
วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับปนผล (Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
วันจายเงินปนผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตําแหนง โดยกรรมการผูออกจาก
ตําแหนงนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ใหที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปเปนผูอนุมัติ”
ความเห็นคณะกรรมการ : ไดพิจารณาเกณฑคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณในดานตางๆ เห็นสมควรเสนอตอ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเสนอแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ดังนี้
1. นายอรณพ
จันทรประภา
2. นายพงศกิจ
สุทธพงศ
3. นายนพพร
วิฑูรชาติ
4. นายเดช
บุลสุข
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1(เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 4 หนา 16 ถึง 20)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงคและเหตุผล : เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป เทากับป 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป เทากับป 2559
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง
คณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 5 หนา 21)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
วาระที่ 6

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาสอบบัญชี

วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปนผูอนุมัติแตงตั้งผูสอบ
หนา 5
บัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแตงตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่น ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนได
เสียกับบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 813,000 บาท
ทั้ ง นี้ เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี และ
กําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6 หนา 22)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู

วาระที่ 7

วัตถุประสงคและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีความจําเปนตอง refinance หุนกูที่จะครบกําหนดในเดือนกรกฎาคม 2560 และ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงตองจัดหาเงินกู เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสําหรับการขยายโครงการทั้งที่
มีอยูในปจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขอใหมีการพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกู โดยกฎหมาย
บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 145 บัญญัติวา “...การออกหุนกูตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน”
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็น ควรใหอ นุมัติก ารออกและเสนอขายหุนกูใ หม ทั้ง นี้ เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมผูถือหุ น อนุ มัติ
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 7 หนา 23)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงผูถือหุนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

วาระที่ 8

ทั้งนี้ วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ทั้งหมด เปนไปตามขอความขางตนที่ไดกลาวมาแลว โดย
การกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เปนไปตามรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

วันที่

การดําเนินการ

1

วันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2560

วันที่ไมมีสิทธิเขารวมประชุม (XM)

2

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ 2560

วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิเขารวมประชุม (Record Date)

3

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมานี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางพรรณรวี ผองพันธ)
เลขานุการบริษัท

หนา 6

เอกสารประกอบวาระ

หนา 7

เอกสารประกอบวาระที่ 1

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิธีกรไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศกิจ

สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการ

4. นายสมนึก

พจนเกษมสิน

กรรมการ

5. นายกิตตินันท

สํารวจรวมผล

กรรมการ

6. นายวิชา

พูลวรลักษณ

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

กรรมการ

8. นางสาวฐิตาภัสร

อิสราพรพัฒน

กรรมการ

9. นายชัย

จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระ

10. นางนันทิยา

มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พิธีกรไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ใหนับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ หรือ บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยูจะถือเปนบัตรเสีย
และกรณีผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ การลงคะแนนที่แตกตางไปจากที่กลาวขางตน
ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ
3) กรณีผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้ง คัสโตเดี้ยนภายในประเทศเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย
หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระได โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
4) เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาในแตละวาระเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการลงคะแนนเสียงสําหรับ
วาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม
4.1 หากวาระใดไมมีผูออกเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จะถือวาที่ประชุมมีมติเอกฉันทในวาระนั้น ๆ

หนา 8

4.2 แตหากมีผูถือหุน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะดําเนินการเก็บเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง
กอน และบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และ สวนที่เหลือจะถือวาเปน
คะแนนเสียงที่เห็นดวย ซึ่งสําหรับผูที่ออกเสียง เห็นดวย นั้น บริษัทขอใหผูถือหุนเก็บบัตรลงคะแนนเอาไวกอน และสงคืนแก
เจาหนาที่ของบริษัทหลังการประชุม เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานการประชุมตอไป
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 โดยประธานแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวย
ตนเองและรับมอบอํานาจมาประชุม 286ราย นับเปนจํานวนหุนได1,030,749,709หุน คิดเปนจํานวนรอยละ58.02ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด1,776,607,541หุน ซึ่งเกินจํานวนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมดซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนด
ไวจึงครบองคประชุม ประธานจึงกลาวเปดประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ทั้งนี้ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานไดใหที่ประชุมลงมติมีดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติเอกฉันทอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
เห็นดวย
1,030,959,939 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเปนรอยละ
0
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,030,960,039 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน)

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซกรุป จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
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ลักษณะรายการ

การทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน (Partial Tender Offer) จากผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยบริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“ผูทําคําเสนอซื้อ”)

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ปจจุบัน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 896,266,347 บาท และทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 894,341,472 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 894,341,472 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
- กอนการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน: ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ
กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนอยูจํานวน 442,191,283 หุน หรือ
คิดเปนรอยละ 24.89 ของทุนชําระแลวของบริษัท
- หลังการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน: ในการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนในครั้งนี้ หากมีผูถือหุน
ตอบรับคําเสนอซื้อของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จะมีจํานวนหุนรวม
ทั้งสิ้น 870,537,695 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรวมรอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
ของบริษัท และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดสวนรอยละ 49.00 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน

รายละเอียดของหุนที่ประสงค
จะเสนอซื้อ

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ประสงคทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนในจํานวนไม
เกิน 428,346,412 หุน หรือคิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 24.11 ของทุนชําระแลวของบริษัท
โดยคิดเปนสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมเกิน 428,346,412 เสียง หรือคิดเปนสัดสวนไมเกินรอย
ละ 24.11 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท และเปนการลงทุนระยะยาว ซึ่งถือเปนกลยุทธสําคัญของ บริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในการขยายธุรกิจใหมีความหลากหลายเพื่อใหไดรับ
ผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรับประโยชนจากการเขาถือหุนในสัดสวนที่มากกวา
รอยละ 25 เชน การลงมติเพื่อพิจารณาวาระที่สําคัญที่ตองไดรับเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงที่ไมนอยกวารอยละ 75 เชน การเพิ่มทุน การลดทุน เปนตน

ผลกระทบตอบริษัทและผูถือ
หุนจากการเขาถือหุนผานการ
ทําคําเสนอซื้อ

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไมมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ
ประกอบธุ รกิจ นโยบายการดํา เนิน ธุร กิจ แผนประกอบธุ รกิจ และจะใหการสนั บสนุ น การ
ดําเนินงานของผูบริหารเดิม รวมถึงจะไมสงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
ในการนี้ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไมมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทแตอยางใด รวมทั้ง บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน) ไมมีความประสงคที่จะดําเนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเวนแตกรณีที่ บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของและมีผลบังคับในขณะนั้น
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ราคาเสนอซื้อหุนสามัญ

6.20 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท
ยอนหลัง 15 วันทําการ กอนที่บริษัทไดรับหนังสือแจงความประสงคทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน
จาก บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (21 ก.ค. – 10 ส.ค. 59) ที่ราคา 6.15
บาทตอหุน และราคาเสนอซื้อดังกลาวเปนราคาที่สูงกวามูลคาหุนทางบัญชีตอหุนของบริษัท ณ
สิ้นไตรมาส 2/2559 (30 มิถุนายน 2559) ที่ราคา 4.71 บาท ทั้งนี้ความเหมาะสมของราคา
เสนอซื้อหุนดังกลาวยังมีองคประกอบอื่นที่ควรพิจารณาประกอบ ซึ่งบริษัทจะไดมีการแตงตั้งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกลาวเพื่อใหผู
ถือหุนพิจารณาตอไปภายหลังที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญบางสวน
ภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

เงื่อนไขการเขาทํารายการ

- ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ
กรุป จํากัด (มหาชน) เขาทําคําเสนอซื้อหุนบางสวน
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุมัติคําขอผอนผันการทําคํา
เสนอซื้อหุนบางสวนของ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
- ในกรณีที่มีผูถือหุนของบริษัทแสดงเจตนาเสนอขายหุนมากกวา 428,346,412 หุน บริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จะรับซื้อหุนเพียงจํานวน 428,346,412 หุน โดยจะ
จัดสรรการซื้อหุนดังกลาวตามสัดสวนของจํานวนหุนที่มีผูแสดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rata
Basis)

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยมีผูถือหุนมีขอซักถาม
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูลงทุนไทย มีคําถามดังนี้
การทําคําเสนอซื้อหุนครั้งนี้ เปนการทําคําเสนอซื้อจากผูถือหุนรายยอยเปนการทั่วไปหรือไม และคํานวณ
อยางไร จึงจะครบจํานวน 428 ลานหุน
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถามดังนี้
การทําคําเสนอซื้อหุนครั้งนี้เปนการทําคําเสนอซื้อหุนจากผูถือหุนรายยอยเปนการทั่วไป และหากมีผูถือหุน
เสนอซื้อมากกวาจํานวน 428 ลานหุน เมเจอรฯ จะรับซื้อโดยใชวิธี Pro rata basis
นายณธวัฒน พุทธิศักดิ์แสง ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
ระยะเวลาซื้อหุนนานเทาใด
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถามดังนี้
มีกําหนดเวลา ดังนี้ หลังจากประชุม EGM เมเจอรฯ ตองยื่นเอกสารตอกลต.ซึ่งกลต.ใชเวลา 30 วันพิจารณา
อนุมัติคําขอผอนผัน จากนั้นเมเจอรฯจะรับซื้อหุนระยะเวลา 25 วันทําการ ซึ่งจะเริ่มประมาณปลายเดือน ธ.ค.59
นายณธวัฒน พุทธิศักดิ์แสง มีคําถามเพิ่มเติมดังนี้
ระยะเวลา 25 วัน สามารถขยายไดหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจดั การ ตอบคําถามดังนี้
ไมสามารถขยายได
คุณธนิตา บุนนาค ผูรับมอบฉันทะ มีคําถามดังนี้
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1. เมเจอรฯ เขามาซื้อหุน SF ครั้งนี้ SF จะไดประโยชนอะไร
2. ราคาเสนอซื้อ 6.20 บาทตอหุนคํานวณมาจากอะไร
3. ทําไมถึงคิดวา 6.20 บาทเปนราคาที่เหมาะสม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถามดังนี้
1. เมเจอรฯ เปนพันธมิตรกับ SF มาเปน 10 กวาปแลว เมเจอรฯ ก็เปนผูเชาหลักของศูนยการคาของ SF ดวย
ซึ่งทําใหกิจการศูนยการคากาวหนาไปไดดวยดี เมเจอรฯ อาจจะเห็นวา SF นาลงทุน มีศักยภาพเพราะลงทุนอยูแลว
2. ราคา 6.20 บาท ใชราคาถัวเฉลี่ยของราคาตลาด 15 วันทําการ ซึ่งอยูที่ 6.15 บาทตอหุน
นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคําถามเพิ่มเติมดังนี้
3. ราคาดังกลาว เมเจอรฯ เปนคนกําหนด ซึ่งสูงกวาราคาตลาดและสูงกวา Book value ของบริษัท ทั้งนี้อยูที่
ผูถือหุนมีสิทธิที่จะขายหรือไมขายก็ได ตามกฎกลต.การทํา Partial tender offer SF ตองจัดประชุมผูถือหุน
คุณจินพักตร พรพิบูลย ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
เหตุผลที่เมเจอรฯ จะมาอยากซื้อหุน SF ตอนนี้ ทั้งที่ถือมาตั้งนานแลว
นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการจากบมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซกรุป (มหาชน) ตอบคําถามดังนี้
เนื่องจากเมเจอรฯ มีเงินเหลือจากการขายหุนในอินเดีย และคณะกรรมการของเมเจอรฯ เห็นวาจะเอาเงินไป
ลงทุนอะไร จึงมองวาเอาไปลงทุนใน SF ที่มีศักยภาพ ซึ่งดูจากผลประกอบการใน 2 ปที่ผานมาก็เติบโตขึ้น
นายธนัท เจตจันทรประภา ตัวแทนจาก บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลมีคําถามดังนี้
ทําไมถึงรับซื้อหุนเพียง 49% ทําไมไม delist หุนออกจากตลาดฯ
นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการจากบมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซกรุป (มหาชน) ตอบคําถามดังนี้
Core business ของเมเจอรฯ เปนธุรกิจโรงหนัง ไมใช Property ถาถือหุนเกิน 49% จะทําใหผูถือหุนของเมเจอร
ฯ มองวาเมเจอรฯ กลายเปนบริษัท Property การทําคําเสนอซื้อหุนครั้งนี้ ไมไดเปนการ Take over ดังนั้นจึงไมตอง delist หุนออก
จากตลาดฯ
นายสุพัฒน พรหมสอาด ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
สัดสวนหุนของเมเจอรฯ จะเปน 49% ซึ่งถาเมเจอรฯ เขามา control แลว จะขายเมกา บางนาหรือไม
นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคําถามดังนี้
ในขณะนี้ไมมีความตั้งใจที่จะขาย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคาในอนาคต หากมีคนเสนอซื้อราคาสูงมาก
แลวตัดสินใจไมขาย อาจจะทําใหโดนผูถือหุนวาไดวา ทําไมไมขาย
นายธารา ชลปราณี มีคําถามดังนี้
1. ผลกระทบจากการซื้อหุนครั้งนี้ เมเจอรฯ ไมมีความประสงคที่จะเพิ่ม Board seat และไมเปลี่ยนแปลง
นโยบาย ปจจุบันมีตัวแทนเมเจอรฯ ในคณะกรรมการกี่ทาน
2. เมเจอรฯ เขามาถือหุน 49% แลวนาจะเพิ่ม Board seat ทําไมถึงไมเพิ่ม นาจะอยากกําหนดนโยบาย เชน
เมเจอรฯ จะเปลี่ยน SF ใหเปน Entertainmentmall รูปแบบใหมหรือไม
นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคําถามดังนี้
1. ปจจุบนั มีตัวแทนเมเจอรฯ 4 ทานจากคณะกรรมการ 12 คน คิดเปน 33%
2. SF ทําธุรกิจเกี่ยวพันกับ Entertainment อยูแลว โดยมีโรงหนังเปนผูเชาหลักรายหนึ่งเทานั้น SF ไมมี
นโยบายจะไปทําธุรกิจ Entertainment โดยตรงเนื่องจากไมใชผูเชียวชาญ
นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการจากบมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซกรุป (มหาชน) ตอบคําถามเพิ่มเติมดังนี้
เมเจอรฯ ไมมี hidden agenda อะไร เราโปรงใส เหตุผลที่ไมเพิ่ม Board seat เนื่องจาก ที่ผานมาเราถือหุน SF
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มา 10 กวาป ตั้งแต Market Cap เพียง 400 ลานบาทเทานั้น เราโตมาดวยกัน เมเจอรฯ สมัยกอนก็ทํา Entertainment complex
เมื่อมาเจอ SF ก็แยก role กันชัดเจน
ทั้งนี้ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานไดใหที่ประชุมลงมติ มีดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดยบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซกรุป จํากัด (มหาชน)ดวย
คะแนนเสียงขางมากซึ่งมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
575,930,904 เสียง คิดเปนรอยละ 97.20
ไมเห็นดวย
158,852 เสียง คิดเปนรอยละ 0.03
งดออกเสียง
16,433,000 เสียง คิดเปนรอยละ 2.77
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 592,522,756 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและ
แสดงขอคิดเห็นดังนี้
นายอดิเรก พิพัฒนปทมา ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
กรณีสมมติ หากเมเจอรฯ เสนอซื้อ 49% แลวมีผูเสนอขายนอยกวา 49% เมเจอรฯ จะไปซื้อในตลาดฯ เพิ่ม
หรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถามดังนี้
เมเจอรฯ ไปซื้อในตลาดฯ ได แตมีกําหนดเวลาหลังจาก Tender
ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
ขอ update ความคืบหนาของโครงการใหม เชน เมกา บางนาสวนขยาย บางใหญ และรังสิต
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถามดังนี้
โครงการเมกา บางนา อยูระหวางการสรางที่จอดรถ และสรางถนนรอบโครงการ สําหรับผลประกอบการนั้น
คาดวาจะโตได 20-25%
โครงการบางใหญ อยูระหวางเจรจาราคากับผูซื้อที่ดิน
โครงการรังสิต อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งจะเปลี่ยนทั่วประเทศ
นายณธวัฒน พุทธิศักดิ์แสง ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
1. เมกา บางนาสวนขยาย จะเริ่มสรางเมื่อใด
2. ผลกระทบจากภาษีที่ดินอยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถามดังนี้
1. เมกา บางนาสวนขยาย เริ่มกอสรางเดือน พ.ย.59 ใชระยะเวลากอสราง 1 ป
2. สําหรับผลกระทบจากภาษีที่ดินนั้น อยูระหวางศึกษา ยังไมสามารถตอบเปนตัวเลขได
นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
การขาย Shopping center ที่รวมกับ LPN ที่โครงการรังสิตคลอง 1 นั้น รายละเอียดเปนอยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถามดังนี้
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LPN จะเปดโครงการเร็วๆ นี้ เนื่องจากกําลังซื้อไมพอ จึงทําใหมีปญหากับ Shopping mall ดังนั้น LPN จะ
บริหารเอง ซึ่งไมมีผลกระทบอะไรกับรายไดของ SF
นายธนิศร โซวอุดมศิลป ผูถือหุน มีคําถามดังนี้
มีขาวในหนาเว็บไซตของ SF เกี่ยวกับกองทุนสิงคโปร สนใจหุน SF มีความคืบหนาอยางไร
นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคําถามดังนี้
นาจะเปนขาวที่มาจากแหลงขาวอื่น ขาวลือเรื่องนี้ไมเปนความจริง
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูลงทุนไทย กลาวดังนี้
บริษัทฯ มีวิสัยทัศนที่ดี โดยไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น อีกทั้งนายวิชา พูลวรลักษณก็เขารวม
ประชุมดวย ซึ่งไดตอบคําถามของผูถือหุนชัดเจน สําหรับผูถือหุนนั้น ถาอยากอยูตอก็ไมตองขาย หรือ ถาจะอยากขายทํากําไรก็
สามารถทําไดเชนกัน
เมื่อผูถือหุนไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจและไมมีผูใดซักถามอีก ประธาน จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่
สละเวลามาประชุมและกลาวปดประชุม

ปดการประชุม

เวลา 15:35 น.

ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายอรณพ จันทรประภา)
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เอกสารประกอบวาระที่ 2
วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รายละเอียดโปรดดู รายงานประจําป 2559 (Annual
Report) ตามรายละเอียดใน CD ที่แนบมาดวย)

เอกสารประกอบวาระที่ 3
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2559
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ป 2559 (งบเฉพาะบริษัท) จํานวน 290,680,911 บาท (สองรอยเกาสิบลานหกแสนแปด
หมื่นเการอยสิบเอ็ดบาทถวน) แตทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตั้งเงินสํารองแลว เปนจํานวน 177,666,690 บาท (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานหก
แสนหกหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบบาทถวน) ซึ่งไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเห็นสมควรงดการตั้งสํารองเพิ่มตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ เมื่อบริษัทฯ ไมมี
ผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจายปนผลดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
ซึ่งในป 2559 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจึงสามารถจายเงินปนผลได เห็นสมควรจายเงินปนผลในอัตรา 0.20 บาท
(ยี่สิบสตางค) ตอ 1(หนึ่ง) หุนสามัญ คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น จํานวน 355,321,508.20 บาท (สามรอยหาสิบหาลานสามแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันหารอยแปดบาทยี่สิบสตางค)
โดยแสดงขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลประกอบดังนี้
ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิรวมประจําป*
กําไรสุทธิรวมตอหุน
เงินปนผลตอหุน
เงินปนผลคิดเปน % ของกําไรสุทธิ
จํานวนเงิน
จํานวนหุน

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

งบการเงินรวม
2557
2558
255.69
331.3
0.17
0.19
0.22222
0.15
129%
80%
329
266.5
1,480.52 1,776.61

2559
424.2
0.24
0.20
84%
355.3
1776.61

*กําไรปกติ (Recurring Profit) ไมรวมกําไรจากมูลคายุติธรรม ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 32.
ตารางกําหนดวันจายปนผล ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

วันที่
วันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

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

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระในป 2560 มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายอรณพ
นายพงศกิจ
นายนพพร
นายเดช

จันทรประภา
สุทธพงศ
วิฑูรชาติ
บุลสุข

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
บริษัทฯมีการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเปนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทน
กรรมการ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย โดยไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงปที่ผานมาแลว
เห็นวา นายอรณพ จันทรประภา, นายพงศกิจ สุทธพงศ, นายนพพร วิฑูรชาติ และนายเดช บุลสุข เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มี
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทํางานโปรงใส จึงเห็นสมควรไดรับการเลือกตั้งใหเปน
กรรมการของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ
โดยมีประวัติรายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
ใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (โปรดดูเอกสารหนาถัดไป)
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เอกสารประกอบวาระที่ 4
รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายอรณพ จันทรประภา

อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

69 ป
ไทย
สมรส
บุตรหญิง 1 คน ชาย 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Texas State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
2545 – ปจจุบัน
2539 – 2541
2533 – 2536
2523 – 2533

ประธานกรรมการ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท แพนซัพพลายส จํากัด
ผูจัดการฝายบัญชีและหนี้สิน,
บริษัท คาสากลซีเมนทไทย จํากัด
ผูจัดการฝายการคา 2, ผูจัดการฝายการเงิน

ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง

ประธานกรรมการ, กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพัน ซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯมาแลว 15 ป
การเขารวมประชุมในป 2559

คณะกรรมการบริษัท

4/5 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 17

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายพงศกิจ สุทธพงศ

อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

57 ป
ไทย
สมรส
บุตรชาย 2 คน

การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP รุนที่ 35)
จากสมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สถาบันพระปกเกลาฯ หลักสูตร ปปร. รุนที่ 9 (ปปร.9) ป 2548
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุนที่ 19 (วปอ. 2549) ป 2549

ประสบการณ
2537 – ปจจุบัน
2536 – 2537
2533 – 2536
2532 – 2533
2529 – 2532
2527 – 2529

รองประธานกรรมการ,
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
Regional Marketing Manager
(South East Asia)
ผูจัดการฝายโทรศัพทเคลื่อนที่
ผูจัดการฝายวางแผนการตลาด

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
Nokia Mobile Phone, Nokia (SEA) PTE. LTD,
Singapore Office
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด

ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง

รองประธานกรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ซึ่งไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯมาแลว 22 ป
การเขารวมประชุมในป 2559

คณะกรรมการบริษัท

4/5 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

6.76% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 18

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายนพพร วิฑูรชาติ

อายุ
สัญญาติ
สถานะครอบครัว

52 ป
ไทย
สมรส

การศึกษา

• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร สาขาคอมพิ ว เตอร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2548 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2552
• สถาบันวิทยาการการคา (TEPCoT) ป 2553
• สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร) รุนที่ 1 ป 2554
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรจ รุนที่ 55) ป 2555
• สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ. รุนที่ 1) ป 2556
• สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. รุนที่ 6) ป 2558
• สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุนที่ 6) ป 2559

ประสบการณ
2537 – ปจจุบัน
2537 – ปจจุบัน
2533 – ปจจุบัน
2530 – 2533

ประธานคณะกรรมการบริหาร,
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ผูจัดการทั่วไป
บริษัท เสียงสมบูรณ จํากัด
กรรมการบริหาร
บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด
วิศวกร
บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร จํากัด

ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ซึ่งได
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯมาแลว 22 ป
การเขารวมประชุมในป 2559

คณะกรรมการบริษัท

5/5 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

6.18% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2 แหง

1.ผูจัดการทั่วไป
2.กรรมการบริหาร

บริษัท เสียงสมบูรณ จํากัด
บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 19

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายเดช บุลสุข

อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

66 ป
ไทย
สมรส
บุตรชาย 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• 2547 – ปจจุบัน
• 2544 – ปจจุบัน
• 2547 – ปจจุบัน
• 2547 – ปจจุบัน
• 2554 – ปจจุบัน
• 2554 – 2558
• 2545 – 2558
• 2545 – 2556
• 2549 – 2552
• 2545 – 2552
• 2547 – 2549
• 2544 – 2549
• 2527 – 2547

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธาน
ผูกอตั้ง และประธานกรรมการ

ตําแหนงที่ไดรบั การเสนอแตงตั้ง
ขอพิพาททางกฎหมาย
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯมาแลว
การเขารวมประชุมในป 2559
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (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)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา
12 ป
คณะกรรมการบริษัท
4/5 ครั้ง
0.15% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

3 แหง

1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
3.กรรมการอิสระ
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
1 แหง
1.ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

หนา 20

วาระที่ 5

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 2560 จึงนําเสนอตารางการจายคาตอบแทน
กรรมการในป 2559 เปนจํานวนเงิน 6,000,000 บาท ซึ่งอยูในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
จํานวนเงินปละไมเกิน 7,500,000 บาท โดยจายใหกรรมการเปนคาเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ไมมีกรรมการชุดยอย) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ป 2558
จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนครั้งที่
รวมประชุม
ป 2559

ป 2559
จํานวนเงิน
(บาท)

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

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

4/5
4/5
5/5
5/5
5/5
4/5
4/5
5/5
5/5
4/5

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

11

นายเดช บุลสุข

660,000

4/5

660,000

12

นางสไบทิพย สุนทรส

660,000

5/5

660,000

13
14

นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน*
นางจิตธาดา เปาอินทร*

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

90,000
90,000

-

15

นางพรรณรวี ผองพันธ*

กรรมการ

90,000

-

-

6,270,000

-

6,000,000

รวม

*นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน, นางจิตธาดา เปาอินทร และนางพรรณรวี ผองพันธ ไดรับอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 และไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
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เอกสารประกอบวาระที่ 6
วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาสอบบัญชี
โดยเห็นสมควรแตงตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445, นายชาญชัย ชัย
ประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปน ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส
จํากัด แทนได ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯและเสนอคาสอบบัญชี ดังนี้
Pricewaterhouse Coopers ABAS
คาตรวจสอบงบประจําป
คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส
รวมคาสอบบัญชี (audit fee)
คาบริการอื่น (non-audit fee)

ป 2558
410,000
353,000
763,000
-

ป 2559
460,000
353,000
813,000
-

ป 2560
460,000
353,000
813,000
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรแตงตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445, นาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจําป 2560 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไม
สามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพรซวอ
เตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ เนื่องจากผูสอบ
บัญชีสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคา
สอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 813,000 บาทตอป
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรแตงตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445, นาย
ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ
นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ประจําป 2560 และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได โดย
กําหนดคาสอบบัญชี
ทั้ ง นี้ เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ อนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละ
กําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2560
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู

เอกสารประกอบวาระที่ 7

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจําเปนตอง refinance หุนกูที่จะครบกําหนด และเพื่อแหลงเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนและเงินทุนสําหรับการขยายโครงการทั้งที่มีอยูในปจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขอใหมีการพิจารณาอนุมัติวงเงิน
ในการออกและเสนอขายหุนกูใหม ภายในวงเงินไมเกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองรอยลานบาทถวน) โดยเสนอใหบริษัทฯ
สามารถเสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยขอใหฝายจัดการมีอํานาจในการดําเนินการออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินและ
เงื่อนไข โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้
การออกและเสนอขายหุนกู
ชนิด

:

มูลคารวมของหุนกู

:

หุนกูไมมีหลักประกัน หรือหุนกูมีประกัน หรือหุนกูระยะสั้น ทุกประเภทตามความ
เหมาะสมของตลาด ในขณะที่บริษัทประสงคจะออกและเสนอขายหุนกูประเภทนั้นๆ
เปนครั้งคราวไป
วงเงินไมเกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองรอยลานบาทถวน)

อายุ

:

ไมเกิน 10 ป

–
เสนอขายเปนกรณีทั่วไป และ/หรือ
–
เสนอขายเปนกรณีจํากัด
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ กย.
31/2549 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม
ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549(และ/หรือ ประกาศฉบับใดที่ใชบังคับอยูในขณะที่
บริษัททําการออกและเสนอขายหุนกู)
ผูแทนผูถือหุนกู
: ในกรณีบ ริษั ท ประสงค จ ะออกหุน กู ซึ่ง บริษั ท จะต อ งจั ดใหมี ผูแ ทนผู ถือ หุน กูต าม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย
ประกาศ หรือกฎเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของ บริษัทจะจัดใหมีผูแทนผูถือหุนกูสําหรับการ
ออกหุ น กู ป ระเภทนั้ น ๆ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ประกาศ หรื อ กฎเกณฑ ที่
เกี่ยวของ
วิธีการชําระคืนเงินตน
: ทยอยชําระคืนเงินตน (Amortizing) หรือไถถอนหุนกูในคราวเดียว (Bullet) โดยให
เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูที่จะออกในแตละคราว
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการมีสิทธิจัดหาแหลงเงินกูประเภทอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควร กับสภาพของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
การเสนอขายหุนกู

ความเห็นคณะกรรมการ

:

เห็นควรใหอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหมดังรายละเอียดขางตน

ทั้ ง นี้ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายหุ น กู
ในวงเงินไมเกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองรอยลานบาทถวน)

หนา 23

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
เรื่อง
เรียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 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 2560
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด เลขที่
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
เชิญประชุมที่แนบมาพรอมกันนี้
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

(นางพรรณรวี ผองพันธ)
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.
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
(จ.) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ.) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
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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 2560 และรายละเอียดกรรมการผูรบั มอบฉันทะ

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

นางนันทิยา มนตริวัต

2. อายุ

69 ป

3. ที่อยู

161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ ,ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย University of Manitoba Canada
ปริญญาตรี สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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
2542 – 2547

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ

กรรมการอิ ส ระและประธาน
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
บริษทั ไทยสมุทร แอสเซท จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทย แมเนจเมนท
ประธานกรรมการ
จํากัด
กรรมการ
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
อาวุโส
กรรมการ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด

- ไมมี -

10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

ไมมีสวนไดเสีย

ประชุม AGM ประจําป 2560
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 27

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

นางสไบทิพย สุนทรส

2. อายุ

69 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 – 2559
2546 - 2549
2544 - 2545
2540 – 2544

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
เจาหนาที่คณะทํางาน
ผู อํ า น ว ย ก า ร ฝ า ย อ า วุ โ ส
ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน
ผู อํ า น ว ย ก า ร อ า วุ โ ส
ฝายการเงิน

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด
มูลนิธิทิสโก เพื่อการกศล
บริษัท เงินทุน ทิสโก จํากัด(มหาชน)
บริษัท เงินทุน ทิสโก จํากัด(มหาชน)

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

ไมมีสวนไดเสีย

ประชุม AGM ประจําป 2560
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.07% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 28

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

นายเดช บุลสุข

2. อายุ

66 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
2544 – ปจจุบัน

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ บริ ษั ท อิ อ อน ธนสิ น ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

2547 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

2547 – ปจจุบัน

ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

2554 –ปจจุบัน

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

2554 – 2558
2545 – 2558
2545 – 2556:
2549 – 2552
2545 – 2552
2547 – 2549
2544 – 2549
2527 – 2547

บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวล็อปเมนท จํากัด

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (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
ไมมีสวนไดเสีย
ประชุม AGM ประจําป 2560
หนา 29

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.15% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

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

นายชัย จรุงธนาภิบาล

2. อายุ

62 ป

3. ที่อยู

170 ซอยรามคําแหง 26/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2546
7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการ
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
บริษัทไทย (IOD)
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

8. ประสบการณทํางาน

2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

2549 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2543- ปจจุบัน
2523 – 2540

กรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
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 ไมมีสวนไดเสีย
ประชุม AGM ประจําป 2560
หนา 30

11. สัดสวนการถือหุนใน

0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 31

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 2560
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 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 2017,
on Tuesday, March 21st, 2017, 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
หนา 32
shares to many proxies for splitting votes.

โปรดติดอากรแสตมป 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp

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

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

อายุ
age
จังหวัด

Province

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย
หรือ
Postal Code

.

or

(2) ชื่อ นางนันทิยา มนตริวัต
อายุ 69
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 69
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 66
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 62
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
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2560
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2017 On Tuesday, March 21st,
2017, 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

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

Re: To adopt the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2016

Agenda No. 1

 (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

2

Agenda No.

เรื่อง พิจารณารายงานประจําป 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2

Re: To consider the year 2016 annual report and approving the financial statements for the year
ended December 31, 2016

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

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

 เห็นดวย
 วาระที่

 ไมเห็นดวย

Approve

3

Agenda No. 3

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2559
Re:

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating
results of the year 2016

 (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ

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
นายอรณพ จันทรประภา
Name of the nominated candidate
Mr.Oranop Jantaraprapa
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายพงศกิจ สุทธพงศ
Mr.Pongkit Suttapong
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายนพพร วิฑูรชาติ
Mr.Nopporn Witoonchart
 งดออกเสียง

4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายเดช บุลสุข
Mr.Dej Bulsuk
 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 2560 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 6 Re: To consider appointing the auditor for the year 2017 and to determine the auditor fee

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

 เห็นดวย

 วาระที่

Approve

7

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน กู

Agenda No. 7 Re: To consider to approve an issuance and offering of the debentures.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

 เห็นดวย

 วาระที่

Agenda No.

8

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

8

Abstain

.

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.
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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 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2017 on Tuesday, March 21st, 2017, 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

69

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 69
ป อยูบานเลขที่ 2234/1
age
years, reside at
อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10800

อายุ 66
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 62
age
จังหวัด กทม.
Province

Postal Code

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย 10420
Postal Code

.

หรือหรือ
or

.
or

หรือ

117

or

.
หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 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 2017, On Tuesday,
March 21st, 2017, 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 วิ ส า มั ญ ผู ถื อ หุ น ค รั้ ง ที่ 1 / 2 5 5 9
Re: To adopt the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders Year 1/2016

Agenda No. 1

 (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 2559 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Re: To consider the year 2016 annual report and approving the financial statements for the year ended
December 31, 2016

 (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 เรื่อง
Agenda No.

3

Re:

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผล
ประจําป 2559

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of
the year 2016

 (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ

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
นายอรณพ จันทรประภา
Name of the nominated candidate
Mr.Oranop Jantaraprapa
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายพงศกิจ สุทธพงศ
Mr.Pongkit Suttapong
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายนพพร วิฑูรชาติ
Mr.Nopporn Witoonchart
 งดออกเสียง

4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายเดช บุลสุข
Mr.Dej Bulsuk
 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 2560 และกําหนดคาสอบบัญชี

Agenda No. 6 Re: To consider appointing the auditor for the year 2017 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

 ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

7

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน กู

Agenda No. 7 Re: To consider to approve an issuance and offering of the debentures.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูใหม

To consider to approve an issuance and offering of the debentures

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

8

Agenda No.

8

 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

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.
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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

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

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
a. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
b. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับ
Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในประจําตอแบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy
form C.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2017 on Tuesday, March 21st, 2017, 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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สิ่งที่สงมาดวย 4
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มสี ิทธิเขารวมประชุม
Documents and Evidences required to attend the Meeting
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

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

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

(ข)

ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ)
ของผูรับมอบอํานาจ

(B)

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

ผูถือหุนชาวตางประเทศ/Foreigner Shareholders
(ก)
หนังสือเดินทางของผูถือหุน
(A)

Passport

(ข)

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

(B)

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

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

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

(ข)

บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ

(B)

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

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

Certificate of Juristic Person

(ข)

บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ

(B)

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

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

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

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได ตั้งแตเวลา
12.30 น. ของวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เปนตนไป
The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Tuesday, March; 21st, 2017, from
12:30 pm., onwards.
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สิ่งที่สงมาดวย 5
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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สิ่งที่สงมาดวย 6

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด (ถนนรัชดาภิเษก)
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น.

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