หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถอื หุนประจําป 2554
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554
เวลา 14:00 น.
โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ โรง 10 ชั้น 3
ศูนยการคาเอสพละนาด

หนา 1

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
เอกสารประกอบวาระ

หนา
3-5
6

สิ่งที่สงมาดวย 1 – เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
7-21
วาระที่ 1 - สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
วาระที่ 2 - พิจารณารายงานประจําป 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุล ดู Annual Report ป 2553
และงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
วาระที่ 3 - การจัดสรรกําไรประจําป 2553 และจายเงินปนผล
22
วาระที่ 4 - รายละเอียดเกีย่ วกับประวัติกรรมการและคาตอบแทน
23-28
วาระที่ 5 - รายละเอียดเกีย่ วกับผูส อบบัญชี
29
สิ่งที่สงมาดวย 2 - การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
และ รายละเอียดกรรมการผูรับมอบฉันทะ
สิ่งที่สงมาดวย 3 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

30-34
35
36-39
40-44

สิ่งที่สงมาดวย 4 - หนังสือแจงเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองใชเพื่อเขารวมประชุมผูถือ
หุน

45

สิ่งที่สงมาดวย 5 - ขอบังคับของบริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ใน หมวดเรื่องการประชุมผูถือหุน

46

สิ่งที่สงมาดวย 6 - แผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุน

47

หนา 2

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

ที่ กม. MN/ 004/2554

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และแจงสิทธิในการรับเงินปนผล
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารประกอบวาระ
2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
4. หนังสือแจงเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองใชเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุน
5. ขอบังคับของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผูถือหุน
6. แผนที่สถานทีจ่ ัดประชุม โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ โรง 10 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด
ดวยคณะกรรมการบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 วันอังคารที่ 15
กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติที่ประชุมดังตอไปนี้
1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และได
พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบดวยแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท (สิบหาสตางค) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันศุกรที่ 1
เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 4 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554
2. มีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น.
ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ ชั้น 3 โรง 10 ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 และใหรวบรวม
รายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 และกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 15:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน และ กระทรวงพาณิชยตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งไดเผยแพรในเว็ปไซด
ของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามราง
รายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นําเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการ
ประชุมฯ วาระที่ 1 หนา 7 ถึง 21)
หนา 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 2

ถามีคะแนน

พิจารณารายงานประจําป 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2553 โดยสรุป ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2553
รายไดรวม
(ลานบาท)
2,137.90
กําไรสุทธิรวม (ลานบาท)
517.64
หัก IAS 40** (ลานบาท)
(284.62)
กําไรสุทธิ
(ลานบาท)
233.02
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)
0.23
** IAS 40 หมายความวา กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมตามมาตราการบัญชีฉบับที่ 40
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม (ลานบาท)
10,484.50
หนี้สินรวม
(ลานบาท)
6,215.10
สวนของผูถือหุน-สุทธิ (ลานบาท)
4,269.40

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2553 ทีผ่ ูสอบบัญชีของบริษัทฯ ได
ตรวจสอบและรับรองแลว
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและอนุมัติรายงานประจําป 2553 และ งบ
การเงินประจําป 2553 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแลว รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (Annual
Report ป 2553)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ถามีคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2553
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.15 บาท (สิบหาสตางค) และตั้งสํารองตามที่
กฎหมายกําหนด สําหรับป 2553
ทั้งนี้
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและอนุมัติการจายเงินปนผลและการตั้ง
สํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการ
ประชุมฯ วาระที่ 3 หนา 22)

ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ถามีคะแนน

หนา 4

วาระที่ 4

พิจ ารณาแต ง ตั้งกรรมการทดแทนผู ที่ออกจากตําแหน งตามวาระและกําหนดคา ตอบแทน
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเสนอแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม ดังนี้
1. นายอรณพ
จันทรประภา
2. นายพงศกิจ
สุทธพงศ
3. นายนพพร
วิฑูรชาติ
4. นายเดช
บุลสุข
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2553
ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการทดแทนผูที่
ออกจากตําแหนงตามวารและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการ
ประชุมฯ วาระที่ 4 หนา 23 ถึง 28)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาตรวจสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแตงตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญ
ชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนาม
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2554 เปนผูสอบบัญชีใหม และ
กําหนดคาสอบบัญชี 720,000 บาท เทากับป 2553
ทั้งนี้ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีใหม และ
กําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หนา 29)
ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
วาระที่ 6

ถามีคะแนน

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากผูถ ือหุนทานใดประสงคที่จะ
แตงตั้งบุคคลอื่นมารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน)
เลขานุการบริษัท
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หนา 5

