แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ.2550
Proxy Form C
เขียนที
วันที
I / We

Date

(1) ข้ าพเจ้ า

สํานักงานตังอยูเ่ ลขที

ถนน

อําเภอ/เขต

จังหวัด

Amphur / Khet

Province

reside at

Written at

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

ตําบล/แขวง

Road

Tambol / Khwaeng

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As Custodian for
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์
am / are a shareholder of

โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม

shares with the right to vote for
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
shares with the right to vote for

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 (1)

ตําบล/แขวง

 (2)

Public Company Limited

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

holding altogether
หุ้นสามัญ
Common Stock

ถนน
Road

จํากัด (มหาชน)

Siam Future Development

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

อายุ
age
จังหวัด

เสียง ดังนี

เสียง
votes

ปี อยูบ่ ้ านเลขที
years, reside at
รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

votes as follow:

.
or

อายุ
71
ปี อยูบ่ ้ านเลขที 161
age
years, reside at
อําเภอ/เขต ภาษี เจริ ญ จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10160 .

นางนันทิยา มนตริ วัต

ถนน เพชรเกษม ตําบล/แขวง บางหว้ า
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Road
 (3)
นางสไบทิพย์ สุนทรส

Province

อายุ

72

Postal Code

หรื อ
.
หรื อ
or

ปี อยูบ่ ้ านเลขที 2234/1 .
years, reside at
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10800 หรื อ

age
ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบล/แขวง บางซือ อําเภอ/เขต บางซือ
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
Road
 (4) ชือ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
อายุ 50
ปี อยูบ่ ้ านเลขที 308/20-21 .
age
years, reside at
ถนน พญานาค
ตําบล/แขวง สีแยกมหานาค อําเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10300 หรื อ
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
or
Road
 (5) ชือ นายชัย จรุ งธนาภิบาล
อายุ
64
ปี อยูบ่ ้ านเลขที 170
.
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ซอย รามคําแหง 26/1 ตําบล/แขวง หัวหมาก อําเภอ/เขต บางกะปิ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย์ 10420
.
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
Soi
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ในวันอังคารที 26 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 5 ชัน 3 ศูนย์การค้ าเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรื อจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย

One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019, On Tuesday,
March 26th, 2019, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 5, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.

(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant equally all of the number of shares held by me/us and have the rights to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant a part of:
 หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
Common stock
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั
Total right to vote equal to

Shares with the right to vote for
เสียง
votes

votes
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

 วาระที

1

เรื อง พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
Re: To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

Agenda No. 1

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วาระที

2

Disapprove

เรื อง

Agenda No. 2

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณารายงานประจําปี 2561 และพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

Re: To consider the year 2018 annual report and approving the financial statements for the year

ended December 31, 2018
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้ วย

Approve

 วาระที

3

Agenda No. 3

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื อง พิจารณาอนุมัติการตังสํารองตามกฎหมายสําหรั บผลการดําเนินงานและการจ่ ายปั นผลประจําปี
Re:

2561
To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating
results of the year 2018

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) To grant my / our proxy to consider and vote on my / our behalf, as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที

4 เรื อง พิจารณาอนุมัตลิ ดทุนจดทะเบียน
Agenda No. 4 Re: To approve the Capital Decrease by eliminating the registered ordinary shares

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที

5 เรื อง พิจารณาอนุมัตเิ พิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพือรองรั บการจ่ ายปั นผล
Agenda No. 5 Re: To consider approving the increase of a registered capital of the Company and allotment of

the new shares
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที

6 เรื อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิให้ สอดคล้ องกับการลดทุน/เพิมทุน
Agenda No. 6 Re: To approve the amendment of the Memorandum of Association to correspond with

the registered capital decrease/increase
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
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 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที 7 เรื อง พิจารณาเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ

Agenda No. 7 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of
his/her tenure

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

(1)  เลือกตังกรรมการทังชุด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
นางนันทิยา มนตริ วตั
Name of the nominated candidate
Mrs.Nantiya Montriwat
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

นางสไบทิพย์ สุนทรส
Mrs.Sabaithip Suntaros
 งดออกเสียง

3. บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

นายสมนึก พจน์เกษมสิน
Mr.Somnuk Pojkasemsin
 งดออกเสียง

4. บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
Ms.Thitaphat Issarapornpat
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

Abstain

 วาระที 8 เรื อง พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 8 Re: To consider to approve determine remuneration of the director

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove

 วาระที

 งดออกเสียง
Abstain

9 เรื อง พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 และกําหนดค่ าสอบบัญชี

Agenda No. 9 Re: To consider appointing the auditor for the year 2019 and to determine the auditor fee

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้ วย

Approve

 วาระที

Agenda No.

10

10

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื อง พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
Re: Other matters (if any)

.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

.

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

40

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื อง
ใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

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.

ลงชือ/Signed
ลงชือ/Signed
ลงชือ/Signed
ลงชือ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้ เฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นทีปรากฎชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน
This Proxy form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
a. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับ
Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในประจําต่อแบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันอังคารที 26 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 5 ชัน 3
In the annual general meeting of shareholders 2019 on Tuesday, March 26th, 2019, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 5, 3rd floor,
ศูนย์การค้ าเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรื อจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที____________ เรื อง__________________________________________________________________________
Agenda No.
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 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
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ลงลายมือชือ/Signed

เสียง

votes

ผู้มอบฉันทะ/Grantor
)

(
วันที
Date

/

/

ลงลายมือชือ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

(
วันที
Date

/

/
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