งดแจกของชํารวย
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

วันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ณ โรงภาพยนตร เ อสพละนาดซี นี เ พล็ ก ซ 4 ชั้ น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ชั้น 3 ทางขึ้นโรงภาพยนตร)
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หนา 2

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วันที่ 12 กันยายน 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารประกอบวาระ
2. การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
4. หนังสือแจงเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองใชเพือ่ เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
5. ขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผูถือหุน
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
ดวยบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2559 ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด
เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.ทางขึ้นโรงภาพยนต ชั้น 3)
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
บริ ษัท สยามฟว เจอรดี เ วลอปเมนท จํา กั ด (มหาชน) ได จัด ประชุม สามั ญผู ถือ หุน ประจํา ป 2559 เมื่อ วั น
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายใน 14 วัน และจัดสงใหกระทรวงพาณิชยตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็ปไซตของบริษัทฯ ดวย
วัตถุประสงคและเหตุผล

เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวาถูกตองตามความเปนจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวตาม
รายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ
วาระที่ 1 หนา 6 ถึง 14)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

หนา 3

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน)

วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
ความเห็นคณะกรรมการ : ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญบางสวนจากผูถือหุนเดิม
ของบริษัท โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“MAJOR”) ซึ่งจะเปนการขอรับการผอนผันการทําคําเสนอซื้อหุน
บางสวนของบริษัทโดยไดรับยกเวนไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
(เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 2 หนา 15 ถึง 16)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

โดยที่ หลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขา
รวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม
2559 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุนในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ วาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ทั้งหมด เปนไปตามขอความ
ขางตนทีไ่ ดกลาวมาแลว
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมานี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน)
เลขานุการบริษัท

หนา 4

เอกสารประกอบวาระ

หนา 5

เอกสารประกอบวาระที่ 1

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559

วัน เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
พิธีกรไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นายอรณพ

จันทรประภา

ประธานกรรมการ

2. นายพงศกิจ

สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

3. นายนพพร

วิฑูรชาติ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

4. นายสมนึก

พจนเกษมสิน กรรมการและกรรมการผูจัดการ (President)

5. นายกิตตินันท สํารวจรวมผล กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)
6. นายวิชา

พูลวรลักษณ

กรรมการ

7. นายวีรวัฒน

องควาสิฏฐ

กรรมการ

8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ
9. นายชัย

จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

10. นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

11. นายเดช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บุลสุข

12. นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

พิธีกรไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1) ในการออกเสียง ลงคะแนน ใหนับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ รวมทั้งบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยูจะถือ
เปนบัตรเสีย ถาตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ การลงคะแนนที่แตกตางไปจากที่กลาว
ขางตน ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ
3) กรณีผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้ง คัสโตเดี้ยนภายในประเทศเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย
หนา 6

หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระได โดยแยกเสียงที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่
ตนถือ
4) ในการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระเพื่อพิจารณา บริษัทจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม
4.1 หากวาระใดไมมีผูออกเสียงไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง จะถือวาที่ประชุมมีมติเอกฉันทในวาระนั้น ๆ
4.2 แตหากมีผูถือหุน ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงกอน และ
บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียง
ที่เห็นดวย ซึ่งสําหรับผูที่ออกเสียง เห็นดวย นั้น บริษัทขอใหผูถือหุนเก็บบัตรลงคะแนนเอาไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัท
หลังการประชุม เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานการประชุมตอไป
4.3 สําหรับวาระที่ 4 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี บริษัทจะใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแตละทานเปนรายบุคคล
5) กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ทานที่
ตองการซักถาม กรุณาแจงชื่อและนามสกุลของตนใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง และขอความ
กรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยาง กระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน ทั้งนี้ เพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนทานอื่นไดใชสิทธิในการซักถามขอมูลและใหขอเสนอแนะอยางทั่วถึง และเพื่อเปนการบริหารการ
ประชุมใหอยูในเวลาที่เหมาะสม
6) ในกรณีที่ผถู ือหุนมีคําถามที่นอกเหนือหรือไมเกี่ยวของกับวาระทีก่ าํ ลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือให
ขอเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยดีตามลําดับวาระ
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวย
ตนเองและรับมอบอํานาจมาประชุม 438 ราย นับเปนจํานวนหุนได 1,035,547,122 หุน คิดเปนจํานวนรอยละ 58.29 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,776,607,541 หุน ซึ่งเกินจํานวนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทที่
กําหนดไวจึงครบองคประชุม ประธานจึงกลาวเปดประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
พุธที่ 22 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ทั้งนี้ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตไมมีขอซักถามหรือขอคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานไดใหที่ประชุมลงมติ มีดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
1,036,312,493 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,036,312,593 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2558 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนา 7

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจําป 2558 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแล ว
รายละเอียดตาม CD รายงานประจําป 2558 (Annual Report) ที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ประธาน
ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานประจําปและฐานะทางการเงินของบริษัทใหผูถือหุนทราบ
งบกําไรขาดทุน
รายไดรวม ป 2558 เทากับ 2,026 ลานบาท ไดเติบโตจากปกอน 8% ผลจากการปรับคาเชา
กําไรสุทธิ ในป 2558 ที่รวมการปรับมูลคายุติธรรมแลว เทากับ 1,408 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เติบโต
101% แตกําไรสุทธิที่ไมรวมการปรับมูลคายุติธรรม เทากับ 332 ลานบาท เติบโต 30% จากป 2557
ฐานะการเงินและผลประกอบการ
สินทรัพยรวมในป 2558 เทากับ 14,422 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,000 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 5,516 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 200 ลานบาท ในสวนของผูถือหุนเทากับ 8,906 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 1,760 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
กําไรสุทธิ 1,400 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 400 ลานบาท จากการทํางบรวมบริษัทยอย
พื้นที่ใหเชา
ในป 2558 บริษัทมีพื้นที่ใหเชารวม 408,563 ตร.ม. ลดลงจากปกอน 4,000 ตร.ม. เนื่องจากยกเลิกสัญญารับ
บริหารศูนยการคากับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีสาเหตุจากการเขาออกของศูนยการคาตองผานประตูมหาวิทยาลัย จึงไมสะดวกกับ
ลูกคา มหาวิทยาลัยจึงรับกลับไปบริหารเอง
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยมีผูถือหุน
มีขอซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
1. ในรายงานประจําป 2558 หนา 67 งบแสดงฐานะการเงิน มีเงินกูยืมระยะสั้นป 2557 จํานวน 500 ลาน
บาท แตในป 2558 ไมมี และสวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป จํานวน 749 ลาน
บาท ในป 2558 อยากสอบถามวาเปนเงินกูกอนเดียวกันหรือไม
2. คาเชาที่ดินรับรูดวยวิธีสัญญาเชาการเงิน หมายถึงอะไร
3. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 เพราะเหตุผลใด จํานวน
พนักงานเขา-ออก มากขึ้นหรือไม
4. เงินปนผลรับในงบเฉพาะบริษัท จํานวน 400 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ไดรับจากบริษัทใด เหตุใด
แสดงแตในงบเฉพาะบริษัท ไมมีในงบรวม
5. รายไดอื่น ในงบเฉพาะกิจการประกอบดวยรายไดอะไร
6. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จํานวน (930) ลานบาท เหตุใดจึงเปนคาติดลบ
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
1. ในป 2558 บริษัทไดชําระคืนเงินกูระยะสั้น 500 ลานบาทครบกําหนดเดือนมกราคม 2558 โดยออกหุนกู
มาชําระคืน สําหรับในป 2558 มีเงินกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 750 ลานบาท ได
ครบกําหนดชําระคืนในเดือนกุมภาพันธ 2559 ตามมาตรฐานบัญชีเมื่อเงินกูครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
จะยายจากหนี้สินไมหมุนเวียน สวนที่เปนเงินกูระยะยาว ดังนั้นจะทําใหเงินกูระยะยาวลดลงสําหรับการ
ชําระคืนเงินกูระยะยาว 750 ลานบาทนั้น บริษัทไดออกตั๋วเงินระยะสั้นจํานวน 300 ลานบาท และใชเงิน
สดชําระคืนอีก 450 ลานบาท
หนา 8

2. ตามมาตรฐานบัญชีของธุรกิจใหเชา สําหรับหองเซง หากบริษัททําสัญญาเชาพื้นที่ระยะเวลาใกลเคียงกับ
สัญญาที่ดิน หรือไดรับเงินกอน ใหลงบัญชีแบบสัญญาเชาการเงิน บริษัทจะรับรูรายไดครั้งเดียว ดังนั้นคา
เชาที่ดินก็คํานวณรับรูครั้งเดียวเชนกัน
3. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการคํานวณทางสถิติ ไมเกี่ยวของกับจํานวนพนักงาน
เขา-ออก ซึ่งนอยมาก
4. เปนเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวมทุน โดยไดรับจากบริษัทยอย (บริษัท สยามฟวเจอร
พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งบริหารศูนยการคาเอสพละนาด) จํานวน 285 ลานบาท และไดรับจากบริษัทรวมทุน
ซึ่งบริหารศูนยการคาเมกา บางนา จํานวน 112 ลานบาท ตามหลักเกณฑจะตองมีการจายเงินปนผลจาก
บริษัทยอยมาใหบริษัทแม เพื่อบริษัทแมจะไดจายเงินปนผลได
5. รายไดอื่นในงบเฉพาะบริษัท จํานวน 140 ลานบาท เปนรายไดที่บริษัทแมรับบริหารจัดการศูนยการคาให
บริษัทยอย ไดแก ศูนยการคาเพชรเกษม และ ศูนยการคาเอกมัย ซึ่งบริษัทไดรวมทุนกับเจาของที่ดิน แตใน
งบรวมก็จะหักกันไป
6. ตามมาตรฐานบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฉบับที่ 40 บริษัทตองคํานวณหามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในป 2558 มีมูลคาติดลบ 930 ลานบาท เนื่องจากมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น จากการประเมินมูลคาใหมทุก 3 ป
ประธานไดใหที่ประชุมลงมติ มีดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติรายงานประจําป 2558 และ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
1,036,589,293 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,036,589,393 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจายปนผล ประจําป
2558

ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับ
ผลการดําเนินงานและการจายปนผล ประจําป 2558 ดังนี้
ในป 2558 บริษัท มีกําไรสุทธิ 1,408 ลานบาท หักกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรม จํานวน 1,077 ลานบาท ทํา
ใหคงเหลือกําไรสุทธิที่นํามาจายปนผล 332 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.19 บาท จึงเสนอจายปนผลในอัตรา 0.15 บาทตอหุน
คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 266.49 ลานบาท ซึ่งคิดเปน 80% ของกําไรสุทธิ
ตามกฎหมายเมื่อบริษัท จะจายเงินปนผล บริษัท ตองตั้งสํารองตามกฎหมาย ดังนั้น จึงขออนุมัติตั้งสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก 29.61 ลานบาท เพื่อใหครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือ 177.67 ลานบาท
ทั้งนี้ กําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่ง
ตลาดหลักทรัพยฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2559
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ มีผูถือหุนมี
ขอซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
หนา 9

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
อัตราเครดิตภาษีของเงินปนผลเปนเทาไร
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถาม ดังนี้
อัตราเครดิตภาษีของเงินปนผลเทากับ 20%
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ตัวแทนชมรมผูถือหุนไทย ไดชี้แจง ดังนี้
ชมรมผูถือหุนไทยไดรณรงคใหบริษัทกําหนดวัน XD หลังจากไดมติที่ประชุมผูถือหุนแลว เพื่อไมใหกระทบกับผู
ถือหุน ยกตัวอยางเชน หากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติการจายปนผลแตไดกําหนดวัน XD เปนวันเดียวกับ XM และทําใหราคาหุน
dilute ไปแลว ทั้งนี้ SF ไดกําหนดวัน XD หลังจากวันประชุมผูถือหุนและเปนไปตามหลักกํากับกิจการที่ดี และขอกลาวชื่นชม
ผูบริหาร ที่ทําให SF มีผลกําไรดี
ประธานไดใหที่ประชุมลงมติ มีดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติจายปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 ตามเสนอ ดวย
คะแนนเสียงขางมาก
เห็นดวย
1,036,816,459 เสียง
ไมเห็นดวย
0 เสียง
งดออกเสียง
100 เสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,036,816,559 เสียง
วาระที่ 4

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ โดยประธานไดมอบหมายใหกรรมการ
ผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในปนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
1. นางนันทิยา มนตริวัต
2. นางสไบทิพย สุนทรส
3. นายสมนึก พจนเกษมสิน
4. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน
คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ไดแก นางนันทิยา มนตริวัต นางสไบทิพย สุนทรส นาย
สมนึก พจนเกษมสิน นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีก
วาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม โดยประธาน ได
สรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
4.1 ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากให นางนันทิยา มนตริวัตกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
1,036,816,459 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,036,816,559 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00

หนา 10

4.2 ที่ประชุมอนุมตั ิดว ยคะแนนเสียงขางมากให นางสไบทิพย สุนทรส กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
1,036,816,459 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี้ 1,036,816,559 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
4.3 ที่ประชุมอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงขางมากให นายสมนึก พจนเกษมสิน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
998,470,454 เสียง
คิดเปนรอยละ
96.3016
ไมเห็นดวย
38,346,005 เสียง
คิดเปนรอยละ
3.6984
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี้ 1,036,816,559 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
4.4 ที่ประชุมอนุมตั ิดวยคะแนนเสียงขางมากให นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม
เห็นดวย
1,036,816,459 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี้ 1,036,816,559 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานไดเ สนอให ที่ป ระชุ มพิ จารณาอนุ มัติ กํ าหนดค าตอบแทนกรรมการ โดยประธานได มอบหมายให
กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา คาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7,500,000 บาท ตอปซึ่งเทากับปกอน
ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผถู ือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้
กรรมการที่ออกตามวาระ เปนกรรมการทานเกา 4 ทาน หรือ เปนกรรมการทานใหม 3 ทานที่แตงตั้งปกอนและ
ไดลาออกไป
ประธาน ตอบคําถาม ดังนี้
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นเปนกรรมการเกา 4 ทาน
ประธาน ไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุปมติ
การประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมตั ิคา ตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 7.5 ลานบาทตอป ดวยเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวน
เสียงของผูถือหุนที่มาประชุม
เห็นดวย
783,157,372 เสียง
คิดเปนรอยละ 100
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ 0
หนา 11

จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 783,157,472 เสียง ซึ่งหักจํานวนเสียงของผูมีสวนไดเสียจํานวน 253.66 ลานหุน
แลว คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาสอบบัญชี

ประธานไดเ สนอใหที่ ประชุมพิ จารณาแตง ตั้งผู สอบบัญชี ประจํา ป 2559 และกํา หนดคาสอบบั ญชี โดย
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการนําเสนอ ดังนี้
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 โดยเสนอใหแตงตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัทโดยใหคนใดคน
หนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้ง
ดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ และเสนอคาสอบบัญชี เปนจํานวนเงิน 813,000 บาทตอป เพิ่มขึ้น 50,000 บาทจากปกอน
ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม คาสอบบัญชีไมไดปรับขึ้นมาหลายปแลว อีกทั้งผูสอบ
บัญชีตองแสดงความเห็นเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชีใหมดวย
หลังจากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูถือ
หุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน สอบถาม ดังนี้
เหตุใดคาสอบบัญชี จึงปรับเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เฉพาะการเขียนรายงานเพิ่มเติมเทานั้น และไดมีการปรับ
เพิ่มขึ้นเชนนี้กับทุกบริษัทหรือไม
นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ตอบคําถามดังนี้
คาสอบบัญชีปรับขึ้นตามความเหมาะสม เนื่องจากผูสอบบัญชีตองแสดงความเห็นในเรื่องที่มีสาระสําคัญ (Key
audit matter) เพิ่มขึ้นใหกับนักลงทุน และผูถือหุน ในกรณีของบริษัท ไดแก มูลคายุติธรรม
ประธานไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม ประธาน จึงสรุปมติ
การประชุมดังนี้
มติที่ประชุม
มีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ใน
นามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2559 และ กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน
813,000 บาท ตามเสนอ
เห็นดวย
1,036,822,131 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
100 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี้ 1,036,822,231 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและ
แสดงขอคิดเห็น ดังนี้
หนา 12

นายพิฑูร บุปผามาศ ตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูลงทุนไทย มีคําถามดังนี้
บริษัท ไดเขารวมการตอตานการทุจริตหรือไม
นายสมนึก พจนเกษมสิน กรรมการผูจัดการ ตอบคําถามดังนี้
ปจจุบัน บริษัทเปนสมาชิกสภาหอการคาไทย ซึ่งเปนผูริเริ่มการรณรงคการตอตานการทุจริต และบริษัทยังได
สมัครเปนสมาชิกกับสถาบันไทยพัฒน ตามคําแนะนําของสํานักงาน กลต. สถาบันไทยพัฒนจะชวยวัดระดับการพัฒนาการตอตาน
การทุจริต ซึ่งมีสมาชิกกวา 130 องคกร
นายรักเกียรติ ชัยพร ผูรับมอบฉันทะ มีคําถาม ดังนี้
บริษัทมีแผนธุรกิจสําหรับโครงการเมกา บางนา และแผนพัฒนาที่ดินบางใหญอยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน และประธานกรรมการบริษัทรวมทุน ตอบ
คําถามดังนี้
ในปนี้และปหนา โครงการเมกา บางนา มีแผนจะขยายพื้นที่ใหเชาเพิ่มอีก 10,000 ตร.ม. และมีอาคารจอดรถ
เพิ่มอีก 1,300 คัน เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคาทีม่ าใชบริการ
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถามเพิ่มเติม ดังนี้
สําหรับแผนการขยายงานของบริษัทนั้น เนื่องจากในปจจุบันอยูในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทจึงมีนโยบาย
การปรับปรุงสินทรัพยที่มีอยูใหมีมูลคามากขึ้น (Asset Enhancement) สําหรับศูนยการคาที่มีผลประกอบการดีอยูแลว ไดแก
- การขยายพื้นที่ใหเชาของโครงการเมกา บางนา และเพิ่มอาคารจอดรถที่นายกิตตินันทไดตอบไปแลว
ขางตน
-

การขยายพื้นที่เชาโดยไดตออายุสัญญาเชาที่ดินโครงการมารเก็ตเพลส ทองหลอ ซอย 4 ไปอีก 20 ป และ
มีแผนเพิ่มพื้นที่ใหเชาอีก 2 เทา รวมทั้งเพิ่มที่จอดรถดวย

-

การไดตออายุสัญญาเชาที่ดินโครงการทุงมหาเมฆไปอีก 30 ป และเพิ่มที่ดินเชาจาก 2 ไรเปน 6 ไร ทําให
ขยายพื้นที่ใหเชาจาก 3,000 ตร.ม. เปน 12,000 ตร.ม.

-

สําหรับโครงการบางใหญที่บริษัทไดซื้อที่ดินแลว เนื่องจากบริษัทรวบรวมที่ดินได 50 ไรซึ่งไมครบตาม
จํานวนที่จะสรางโครงการขนาดใหญได บริษัทจึงมีแนวคิดจากคณะกรรมการบริษัท คือ ขายที่ดินให
ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Real estate developer) ที่สนใจ หรือ รอเวลารถไฟฟาเปดใหบริการ จะทําให
ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งตองดูโอกาสทางธุรกิจ

-

นอกจากนี้ โครงการเมกา บางนานั้น มีที่ดินทั้งหมด 300 ไร ไดพัฒนาเปนศูนยการคาไปแลว 250 ไร ยังมี
ที่ดินเหลืออยูอีก 50 ไร ซึ่งอยูระหวางรอพัฒนา สําหรับสวนขยายที่นายกิตตินันทกลาวขางตนนั้น เปนการ
พัฒนาบนที่ดิน 250 ไร ซึ่งเปนที่จอดรถเดิมดานหนา
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน มีคําถาม ดังนี้
แผนขยายสําหรับโครงการรังสิต เปนอยางไร และจะเริ่มโครงการไดเมื่อไร
นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ตอบคําถาม ดังนี้
สําหรับโครงการรังสิต มีที่ดินทั้งหมด 900 ไร โดยแบงเปนที่ดิน 250 ไรถือในนามของบริษัทรวมทุนกับอิคา

โน และอีก 650 ไร ถือในนามของอิคาโนและผูรวมทุนอื่น ปจจุบันมีแผนพัฒนาเปนโครงการ Mixed Use โดยจะแบงเปนเฟส
สําหรับสวนของศูนยการคาอยูระหวางการพิจารณารวมกันกับอิเกีย สําหรับที่ดินสวนอื่นนั้นอยูระหวางหาผูรวมทําธุรกิจ เชน ที่อยู
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อาศัย มหาวิทยาลัย และ Rest Area ทั้งนี้จะมีการประชุมรวมกับอิคาโน (อิเกีย) ตนเดือนเมษายน สําหรับกําหนดการเริ่มโครงการ
นั้น อยูระหวางพิจารณาเชนกัน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน มีคําถามเพิ่มเติม ดังนี้
เนื่องจากบริษัทมีหุนกูคอนขางมาก ดังนั้นบริษัทมีแผนลดหนี้และดอกเบี้ยอยางไร
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
ในเดือนกุมภาพันธ 2559 มีหุนกูที่ครบกําหนดชําระคืน 750 ลานบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ย 5% บริษัทไดชําระ
คืน 450 ลานบาท และออกตั๋วเงินระยะสั้น 6 เดือนอีก 300 ลานบาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเพียง 3% ทําใหบริษัทสามารถลดดอกเบี้ย
เฉลี่ยลงได และในปนี้ จากแผนบริษัทไมมีการกอหนี้เพิ่มและยังไมมีหุนกูที่ครบกําหนดอีก
นายสุพัฒน ผูถือหุน มีคําถาม ดังนี้
จุดแข็งของบริษัท สําหรับโครงการเมกา บางนา เรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การถือหุนในบริษัทยอยหรือบริษัท
รวมทุน ขอใหถือมากกวา 50% และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดวย
นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคําถาม ดังนี้
ที่ดินสวนใหญของบริษัทเปนที่ดินเชา และการถือหุนในบริษัทยอย เราถือเกิน 50% โดยรวมทุนกับเจาของ
ที่ดิน
นายชัยพฤกษ ผูถือหุน มีคําถาม ดังนี้
ในปที่แลวบริษัทไดรับสวนแบงกําไรจากโครงการเมกา บางนาเปนจํานวนมาก เฉลี่ยไตรมาสละ 120 -140
ลานบาท แตในไตรมาสที่ 4 สวนแบงกําไรจากเมกา บางนาเพิ่มขึ้นเปน 200 ลานบาท ดังนั้นในปนี้คาดวาจะเติบโตไดกี่เปอรเซนต
และผลประกอบการของไตรมาสที่ 1/59 จะดีเหมือนไตรมาส 4/58 หรือไม
นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ประธานเจาหนาที่การเงิน ตอบคําถาม ดังนี้
สวนแบงกําไรจากโครงการเมกา บางนา แนวโนมเติบโตได 20% จากการปรับเพิ่มคาเชา และการลด
ตนทุนและลดดอกเบี้ยจากการทํา Loan Refinance เงินกูยืมทั้งหมดประมาณ 5,000 ลานบาท เมื่อปลายป 2558 จะทําให
ดอกเบี้ยลดลงประมาณ 1% หรือประมาณ 60 ลานบาทกอนหักภาษี สําหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 นั้น เนื่องจากธุรกิจ
ศูนยการคาเปน seasonal ยอดขายของศูนยการคาดีที่สุดในไตรมาสที่ 4 และสําหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 1/59 นั้น
เปนไปตามประมาณการ
เมื่อผูถือหุนไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจและไมมีผูใดซักถามอีก ประธาน จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่
สละเวลามาประชุมและกลาวปดประชุม

ปดการประชุม

เวลา 16:00 น.

ลงลายมือชื่อ

ประธานที่ประชุม
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เอกสารประกอบวาระที่ 2
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน)

เนื่องดวยบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) มีความประสงคจะทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของ
บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ จาก บริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ลักษณะรายการ

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

รายละเอียดเกีย่ วกับ
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
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ผลกระทบตอบริษัทและผูถือ
หุนจากการเขาถือหุนผานการ
ทําคําเสนอซื้อ

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไมมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการ
ประกอบธุ รกิ จ นโยบายการดํ าเนิน ธุร กิจ แผนประกอบธุ รกิ จ และจะใหก ารสนั บสนุน การ
ดําเนินงานของผูบริหารเดิม รวมถึงจะไมสงตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
ในการนี้ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไมมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง
นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทแตอยางใด รวมทั้ง บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน) ไมมีความประสงคที่จะดํา เนินการเพิกถอนกิจการออกจากการเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเวนแตกรณีที่ บริษัทมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของและมีผลบังคับในขณะนั้น

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
ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทําความเห็นเกี่ยวกับคําเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกลาวเพือ่ ใหผู
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)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนสามัญบางสวนดังกลาวโดย
ไดรับยกเวนไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท เนื่องดวย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ไมมีแผน
ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของผูบ ริหารเดิม
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บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
เรื่อง
เรียน

วันที่ 12 กันยายน 2559
การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 และรายละเอียดกรรมการผูรับมอบฉันทะ
ทานผูถือหุน

ตามที่ บ ริ ษั ท สยามฟ ว เจอร ดี เ วลอปเมนท จํ า กั ด (มหาชน) ได กํ า หนดวั น ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2559
ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด เลขที่ 99
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่แนบมาพรอมกันนี้
หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ ใครขอความกรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปน
ผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบฉันทะให นางนันทิยา มนตริวัต กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ นางสไบทิพย สุนทรส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ เปนผูเขารวมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหทานสามารถมอบฉันทะไดตามความประสงคแลว โดยขอใหทานไดโปรด
ทําเครื่องหมายลงในชองหนาชื่อบุคคลที่ประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผูมอบฉันทะ
ในกรณีที่ทานมอบฉันทะให บุคคลที่กลาวแลวขางตน ขอไดโปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ลวงหนากอนวัน
ประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม
อนึ่ง เอกสารที่ตองนํามาแสดงกอนเขาประชุม ประกอบดวยกรณีตางๆ ดังนี้
1. กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารซึ่งปรากฎรูปถายที่สวนราชการออกให และยังไมหมดอายุ เชน
บัตรประจําตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สําเนาเอกสารตามขอ 1 ของผู
ถือหุนที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารทีส่ วนราชการออกใหตามขอ 1 ของผูรับมอบฉันทะ
3. กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของผูถือหุนที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจกระทําการแทน, สําเนาเอกสารตามขอ 1 ของผูแทน
นิติบุคคลที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารที่สวนราชการออกใหตามขอ 1 ของผูรับมอบฉันทะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณทานผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน)
เลขานุการบริษัท
99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : (662) 660-9000 แฟกซ : (662) 660-9010, 9020, 9030
99 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 Tel : (662) 660-9000 Fax : (662) 660-9010, 9020, 9030
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สิ่งที่สงมาดวย 2
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ จะตองไมมีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบ ตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และตองมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(ก.) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(ข.) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(ค.) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
(ง.) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนทีม่ ี
นัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท ี่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงานก.ล.ต.

(จ.)

(ฉ.)

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาทีก่ ระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา หรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ รวมถึงการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลาน
บาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่าํ กวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนีด้ ังกลาวใหเปนไปตามวิธกี ารคํานวณมูลคาของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แตใน
การพิจารณาภาระหนีด้ ังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันทีม่ ีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูม ีอํานาจควบคุม 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
ความในวรรคหนึง่ (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในชวงสองปกอน วันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก ทรัพยไดมีประกาศปรับปรุง
หรือผอนปรน หลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ใหถือปฏิบัติตามไดภายหลังตอไป

หนา 19

การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 และรายละเอียดกรรมการผูรับมอบฉันทะ

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

นางนันทิยา มนตริวัต

2. อายุ

67 ป

3. ที่อยู

161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

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
2545 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – 2558
2547 – 2551
2543 – 2546
2542 – 2551

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ

กรรมการอิ ส ระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
อาวุโส
กรรมการ

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

- ไมมี -

10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

ไมมีสวนไดเสีย

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 20

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

นางสไบทิพย สุนทรส

2. อายุ

68 ป

3. ที่อยู

2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2548

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

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

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
เจาหนาที่คณะทํางาน
ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
บริการเก็บรักษาทรัพยสิน
ผูอํานวยการอาวุโส ฝาย
การเงิน

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

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ

ไมมีสวนไดเสีย

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.07% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)

บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 21

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

นายเดช บุลสุข

2. อายุ

65 ป

3. ที่อยู

46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

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

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

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2554 –ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธาน
ผูกอตั้งและประธาน
กรรมการ

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

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

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ไมมีสวนไดเสีย
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
11. สัดสวนการถือหุนใน
0.15% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
หนา 22

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

นายชัย จรุงธนาภิบาล

2. อายุ

61 ป

3. ที่อยู

170 ซอยรามคําแหง 26/1 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

- ไมมี -

ผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2546
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548 (IOD)

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
8. ประสบการณทํางาน

2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543- ปจจุบัน
2523 – 2540

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธาน
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)
กลุม บริษัท ไมเนอร จํากัด (มหาชน)

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. ส ว นได เ สี ย ในวาระที่ เ สนอในการ ไมมีสวนไดเสีย
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
11. สัดสวนการถือหุนใน

0.00% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559)

บมจ.สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

หนา 23

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเปนแบบที่งา ยไมซับซอน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 สิ่งที่สงมาดวย 3
Proxy Form A

วันที่
Date

เขียนที่
Written at

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ขาพเจา
สัญชาติ
I / We
nationality
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
reside at
Road
Tambol / Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท
สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)
am / are a shareholder of
Siam Future Development
Public Company Limited
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง ดังนี้
holding altogether
shares with the right to vote for
votes as follow:
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง
Common Stock
shares with the right to vote for
votes
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
(1)
อายุ
ป อยูบานเลขที่
age
years, reside at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
(2)
อายุ
ป อยูบานเลขที่
age
years, reside at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
(3)
อายุ
ป อยูบานเลขที่
age
years, reside at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2016, on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok.
Thailand. Or at any adjournment there of.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.
ลงชื่อ/Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to
many proxies for splitting votes.
โปรดติดอากรแสตมป 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B
เขียนที่………………………………………….
Written at
วันที่……………เดือน……...…..…………………..พ.ศ……………...
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา…….…………………………………สัญชาติ……………อยูบานเลขที…
่ ……..ถนน…………………
I / We
nationality
reside at
Road
ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด………………………....รหัสไปรษณีย…………………..
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(2) เปนผูถือหุนของ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
am / are a shareholder of
Siam Future Development
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
holding the total amount of
shares with the right to vote equal to
follow:
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
Common stock
shares with the right to vote equal to

จํากัด (มหาชน)
Public Company Limited
เสียง ดังนี้
votes
as
เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
 (1) ชือ่
อายุ
ป อยูบานเลขที่
.
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
 (2) ชื่อ นางนันทิยา มนตริวัต
อายุ 67
ป อยูบานเลขที่ 161
.
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ถนน เพชรเกษม ตําบล/แขวง บางหวา
อําเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10160 หรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
 (3) ชื่อ นางสไบทิพย สุนทรส
อายุ 68
ป อยูบานเลขที่ 2234/1 .
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบล/แขวง บางซื่อ อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10800
หรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
 (4) ชื่อ นายเดช บุลสุข
อายุ 65
ป อยูบานเลขที่ 46 .
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ซอย สุขุมวิท 85
ตําบล/แขวง บางจาก อําเภอ/เขต พระโขนง
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10250
หรือ
Soi
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
 (5) ชื่อ นายชัย จรุงธนาภิบาล
อายุ 61
ป อยูบานเลขที่ 117 .
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ซอย รามคําแหง 26/1 ตําบล/แขวง หัวหมาก อําเภอ/เขต บางกะป
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10420
หรือ
Soi
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
o or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016,
on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or
such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I / We grant my / our proxy to vote on my / our behalf as follows:
 วาระที่ 1
เ รื่ อ ง
พิ จ า รณา รั บ ร องรา ยงา นกา รป ร ะชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ป ระจํ าป 255 9
Agenda No. 1
Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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 วาระที่

2

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ
กรุป จํากัด (มหาชน)
Agenda No. 2
Re: To consider and approve the partial tender offer by Major Cineplex Group Public
Company Limited (‘MAJOR’)
 (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
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่ 3
เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
.
Agenda No. 3 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
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
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 หุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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 ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Allonge of Proxy.
โปรดติดอากรแสตมป 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the Extraordinary general meeting of shareholders No.1/2016 on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd
floor,
ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที_่ _______ เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.
Re:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที_่ _______ เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.
Re:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที_่ _______ เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.
Re:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที_่ _______ เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.
Re:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที_่ _______ เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.
Re:
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
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
วันที่
Date

เขียนที่
Written at

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ขาพเจา
I / We
สํานักงานตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
reside at
Road
Tambol / Khwaeng
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Amphur / Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
As Custodian for
ซึ่งเปนผูถือหุน ของบริษัท
สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
จํากัด (มหาชน)
am / are a shareholder of
Siam Future Development
Public Company Limited
โดยถือหุน จํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง ดังนี้
holding altogether
shares with the right to vote for
votes as follow:
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
เสียง
Common Stock
shares with the right to vote for
votes
(2) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint
 (1)
อายุ
ป อยูบานเลขที่
.
age
years, reside at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
 (2) นางนันทิยา มนตริวัต
อายุ
67
ป อยูบานเลขที่ 161
.
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) นางสไบทิพย สุนทรส
อายุ 68
ป อยูบานเลขที่ 2234/1 .
age
years, reside at
ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบล/แขวง บางซื่อ อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10800 หรือหรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
 (4) ชื่อ นายเดช บุลสุข
อายุ 65
ป อยูบานเลขที่ 46 .
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
or
 (5) ชื่อ นายชัย จรุงธนาภิบาล
อายุ 61
ป อยูบานเลขที่ 117 .
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ซอย รามคําแหง 26/1 ตําบล/แขวง หัวหมาก อําเภอ/เขต บางกะป
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10420
หรือ
Soi
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
No.1/2016, on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.
Or at any adjournment there of.
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
To grant equally all of the number of shares held by me/us and have the rights to vote.
 มอบฉันทะบางสวน คือ
To grant a part of:
 หุนสามัญ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
Common stock
Shares with the right to vote for
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
เสียง
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Total right to vote equal to
votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:
 วาระที่
1
เ รื่ อ ง พิ จ า ร ณ า รั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ถื อ หุ น ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 9
Agenda No. 1
Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
 วาระที่

2

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการทําคําเสนอซื้อหุนบางสวนของบริษัทฯ โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
จํากัด (มหาชน)
Agenda No. 2
Re: To consider and approve the partial tender offer by Major Cineplex Group Public
Company Limited (‘MAJOR’)
 (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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes

 วาระที่ 3
เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
.
Agenda No. 3 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
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการ
ลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
If voting in any agenda of my/our proxy has not follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and is not my/our voting.
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting, except the proxy do not vote as my determination, shall be deemed as having
been carried out by myself / ourselves.

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

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
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 ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4 ชั้น 3
In the Extraordinary general meeting of shareholders No.1/2016 on Monday, October 3, 2016, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 4, 3rd
floor,
ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
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 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
 วาระที_่ ___________ 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
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
votes
Disapprove votes Abstain
votes
ลงลายมือชื่อ/Signed

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
วันที่
Date

/

/

ลงลายมือชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)
วันที่
Date

/

/
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สิ่งที่สงมาดวย 4
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิ ธิเขารวมประชุม
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. ของวันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เปนตนไป
The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Monday,October; 3, 2016, from
12:30 pm., onwards.
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กฎและขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด(มหาชน)ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถอื หุน
หมวดที่ 5. การประชุมผูถือหุน
ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือ ผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดแตตองระบุเหตุผลในการ
ที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวัน
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 36. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ หองทีอ่ ันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือ จังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 37. ในการเรี ยกประชุมผู ถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสื อนัดประชุม 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 ใหถือคะแนนเสี ยงไมนอ ยกวาสามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง)
เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของบริษัทได
จัดการไป
(2) พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปบัญชีที่ผานมา
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรจายเงินปนผลและเงินกําไร
(4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 4
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด (ถนนรัชดาภิเษก)
วันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

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