สิ่งที่สงมาดวย 2

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

ที่ สฟ. MN/005/2554

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554

เรื่อง
เรียน

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
ทานผูถือหุน

ตามที่บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ โรง 10 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละ
นาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่
แนบมาพรอมกันนี้
หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ ใครขอความกรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปน
ผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบฉันทะให นางนันทิยา มนตริวัต ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือ นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบ หรือ นางสไบทิพย สุนทรส กรรมการตรวจสอบ หรือ นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระ เปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหทานสามารถมอบ
ฉันทะไดตามความประสงคแลว โดยขอใหทานไดโปรดทําเครื่องหมายลงในชองหนาชื่อบุคคลที่ประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน และลงนามผูมอบฉันทะ ในกรณีที่ทานมอบฉันทะให นางนันทิยา มนตริวัต ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือ นายดุสิต นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบ หรือ นางสไบทิพย สุนทรส กรรมการตรวจสอบ หรือ นาย
เดช บุลสุข กรรมการอิสระ ขอไดโปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุม ตามซองจดหมายที่
แนบมา ทั้งนี้เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม
อนึ่ง เอกสารที่ตองนํามาแสดงกอนเขาประชุม ประกอบดวยกรณีตางๆ ดังนี้
1. กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารซึ่งปรากฎรูปถายทีส่ วนราชการออกให และยังไมหมดอายุ เชน
บัตรประจําตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สําเนาเอกสารตามขอ 1 ของผู
ถือหุนที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารที่สวนราชการออกใหตามขอ 1 ของผูรับมอบฉันทะ
3. กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ, สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ของผูถือหุนที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลที่มีอํานาจกระทําการแทน, สําเนาเอกสารตามขอ 1 ของผูแทน
นิติบุคคลที่ไดรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารที่สวนราชการออกใหตามขอ 1 ของผูรับมอบฉันทะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณทานผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา
ขอแสดงความนับถือ

(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

หนา 30

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

นางนันทิยา มนตริวัต

2. อายุ

62 ป

3. ที่อยู

161 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ไมมี -

6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประกันภัย University of Manitoba Canada

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2543
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548

8. ประสบการณทํางาน

2545 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ
10 ปที่ผานมา

- ไมมี -

10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM ประจําป 2554

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.31% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

หนา 31

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

นายดุสิต นนทะนาคร

2. อายุ

63 ป

3. ที่อยู

14/2 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

5. คว ามสั ม พั น ธ ท างครอบครั ว - ไมมี ระหวางผูบริหาร
6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

-หลักสูตรพิเศษสําหรับผูบริหาร : Advanced Management Program มหาวิทยาลัยฮาวารด
-หลักสูตรพิเศษสําหรับนักบริหาร : การบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส
-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ

7. ก า ร ผ า น ห ลั ก สู ตร อบ ร มขอ ง หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ป 2545
สมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ป 2548
บริษัท (IOD)
8. ประสบการณทํางาน

2545 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

9. ประวั ติ ก ารทํ า ผิ ด ทางกฎหมายใน - ไมมี ระยะ 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM ประจําป 2554

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.06% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

หนา 32

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

นางสไบทิพย สุนทรส

2. อายุ

63 ป

3. ที่อยู

2234/1 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ไมมี -

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

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
เจาหนาที่คณะทํางาน
ผูอํานวยการอาวุโส
ฝายบริการเก็บรักษาทรัพยสิน

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

9. ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ - ไมมี 10 ปที่ผานมา
10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM ประจําป 2554

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.05% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

หนา 33

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

นายเดช บุลสุข

2. อายุ

61 ป

3. ที่อยู

46 ซอยสุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

4. ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการอิสระ

5. ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

- ไมมี -

6. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7. การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ป 2547

8. ประสบการณทํางาน

2547 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน:
2544 – ปจจุบัน
2549 – 2552
2545 – 2552
2547 – 2549
2544 – 2549
2527 – 2547

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธาน
ประธานกรรมการ

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) 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
10 ปที่ผานมา

- ไมมี -

10. สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุม AGM ประจําป 2554

กรรมการมีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

11. สัดสวนการถือหุนใน
บมจ. สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

หนา 34

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบทีง่ ายไมซับซอน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form A

สิ่งที่สงมาดวย 3

เขียนที่
วันที่
Date

(1) ขาพเจา
I / We

อยูบานเลขที่
reside at

Amphur / Khet

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท

Tambol / Khwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

Province

Postal Code

สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
Siam Future Development

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

โดยถือหุนจํานวนทัง้ สิ้นรวม

Hereby appoint

อายุ

(1)

age

ถนน

ตําบล/แขวง

Road

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

Postal Code

ถนน

ตําบล/แขวง
Tambol / Khwaeng

Province

Postal Code

ถนน

ตําบล/แขวง
Tambol / Khwaeng

จังหวัด
Province

อายุ

หรือ

อายุ
อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

Amphur / Khet

age

Road

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

หรือ

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย

(3)

เสียง ดังนี้

votes as follow:
เสียง
votes

Amphur / Khet

age

Road

จังหวัด

จํากัด (มหาชน)
Public Company Limited

shares with the right to vote for
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares with the right to vote for

(3) ขอมอบฉันทะให

(2)

Year

สัญชาติ
nationality

holding altogether
หุนสามัญ
Common Stock

Province

พ.ศ.

Month

ตําบล/แขวง

am / are a shareholder of

จังหวัด

เดือน

ถนน
Road

อําเภอ/เขต

Written at

ป อยูบานเลขที่
years, reside at

Amphur / Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ10ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2011,
on Thursday, March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand.
Or at any adjournment there of.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to
many proxies for splitting votes.

โปรดติดอากรแสตมป 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํ หนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B
เขียนที่………………………………………….

Written at

วันที่……………เดือน……...…..…………………..พ.ศ……………...
Date

Month

Year

(1) ขาพเจา…….…………………………………สัญชาติ……………อยูบานเลขที่………..ถนน…………………
I / We

nationality

reside at

Road

ตําบล/แขวง………………….อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด………………………....รหัสไปรษณีย…………………..

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

(2) เปนผูถือหุนของ

am / are a shareholder of

โดยถือหุนจํานวนทัง้ สิ้นรวม

Province

Postal Code

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท

Public Company Limited

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

holding the total amount of

shares with the right to vote equal to

Common stock

shares with the right to vote equal to

หุนสามัญ

จํากัด (มหาชน)

Siam Future Development

เสียง ดังนี้

votes as follow:

หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

(1) ชื่อ
Mr./Mrs./Miss
ตําบล/แขวง

ถนน
Road

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

อายุ
age
จังหวัด

Province

ป อยูบ านเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย
หรือ
Postal Code

d

or

(2) ชื่อ นางนันทิยา มนตริวัต
อายุ 62
ป อยูบานเลขที่ 161
d
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 นายดุสิต นนทะนาคร
อายุ 63
ป อยูบานเลขที่ 14/2 d
Mr./Mrs./Miss
age
years, reside at
ถนน - ตําบล/แขวง คลองตันเหนือ อําเภอ/เขต คลองเตย
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10110
หรือ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Province
Postal Code
(4) ชื่อ นางสไบทิพย สุนทรส
อายุ 63
ป อยูบานเลขที่ 2234/1 d
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
(5) ชื่อ นายเดช บุลสุข
อายุ 61
ป อยูบานเลขที่ 46 d
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
or
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด 10 ซีนีเพล็กซ ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก
กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2011 On Thursday, March 24,
2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 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:

d

 วาระที่

1

Agenda No. 1

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2010

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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 วาระที่

Agenda No.

2

เรื่อง พิจารณารายงานประจําป 2553 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

2

Re: To consider the year 2010 annual report and approving the financial statements for the year
ended December,31st 2010

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

3

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2553

Agenda No. 3 Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results
of the year 2010

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ,และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ

Agenda No. 4 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of
his/her tenure and to determine remuneration of the director

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

(1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นายอรณพ จันทรประภา
Name of the nominated candidate
Mr.Oranop Jantaraprapa
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายพงศกิจ สุทธพงศ
Mr.Pongkit Suttapong
 งดออกเสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายนพพร วิฑูรชาติ
Mr.Nopporn Witoonchart
 งดออกเสียง

4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

นายเดช บุลสุข
Mr.Dej Bulsuk
 งดออกเสียง

(2)  กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นดวย
 ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

Abstain

Abstain
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 วาระที่

5 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทน

Agenda No. 5 Re: To consider to appoint the auditor for the year 2011 and to determine the auditor fee

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

Agenda No.

6

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

6

Re: Other matters (if any)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

d

d

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

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

 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Voting of proxy in any addenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a
shareholder.
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes any
resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in this meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

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

หมายเหตุ

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with
the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ
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
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 10 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2011 on Thursday, March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 3rd floor,
ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่________เรื่อง__________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 เห็นดวย

 ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบรู ณและเปนความจริงทุกประการ
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

/

/
ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงลายมือชื่อ/Signed
(
วันที่
Date

/

/
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
Proxy Form C
เขียนที่
วันที่
Date

(1) ขาพเจา
I / We

Written at

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

สํานักงานตั้งอยูเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

reside at

Road

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

จังหวัด

Amphur / Khet

Province

รหัสไปรษณีย

Postal Code

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
As Custodian for
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท
สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท
am / are a shareholder of

(2) ขอมอบฉันทะให

shares with the right to vote for
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares with the right to vote for

Hereby appoint

(1)

ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

Tambol / Khwaeng

(2) นางนันทิยา มนตริวัต

ถนน เพชรเกษม
Road

Public Company Limited

หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

โดยถือหุนจํานวนทัง้ สิ้นรวม

holding altogether
หุนสามัญ
Common Stock

ถนน
Road

จํากัด (มหาชน)

Siam Future Development

ตําบล/แขวง บางหวา

เสียง
votes

อายุ
age
จังหวัด

Province

อายุ

ป อยูบานเลขที่
years, reside at
รหัสไปรษณีย
62

Postal Code

Province

Postal Code

Amphur / Khet

Province

Postal Code

ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบล/แขวง บางซื่อ
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
(5) ชื่อ นายเดช บุลสุข

Province

Postal Code

(3) นายดุสิต นนทะนาคร

ตําบล/แขวง คลองตันเหนือ
Tambol / Khwaeng

ตําบล/แขวง บางจาก

Tambol / Khwaeng

หรือ
or

or

อายุ 63
ป อยูบานเลขที่ 14/2 d
age
years, reside at
อําเภอ/เขต คลองเตย
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10110
หรือรือ

(4) นางสไบทิพย สุนทรส

ซอย สุขุมวิท 85
Soi

d

ป อยูบานเลขที่ 161
d
age
years, reside at
อําเภอ/เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10160 หรือ

Amphur / Khet

ถนน Road

Tambol / Khwaeng

Amphur / Khet

เสียง ดังนี้

votes as follow:

or

อายุ 63
ป อยูบานเลขที่ 2234/1
age
years, reside at
อําเภอ/เขต บางซื่อ
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10800

อายุ 61
ป อยูบานเลขที่ 46
age
years, reside at
อําเภอ/เขต พระโขนง
จังหวัด กทม. รหัสไปรษณีย 10250
Amphur / Khet

Province

Postal Code

d

หรือหรือ
d
or

or

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 10 ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
One of them represents as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2011, On Thursday,
March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 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
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รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
Total right to vote equal to

เสียง
votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

 วาระที่

1

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553

Agenda No. 1

Re: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders Year 2010

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

2

Agenda No. 2

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

เรื่อง พิจารณารายงานประจําป 2553 และอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

Re: To consider the year 2009 annual report and approving the financial statements for the year ended
December,31st 2010

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

 วาระที่

3

Agenda No.

3

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลและการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2553
Re:

To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating results of
the year 2010

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ,และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 4 Re: To consider appointing succeeding director to replace the director resigned upon the expiration of his/her
tenure and to determine remuneration of the director

 (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:

(1)  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย

 งดออกเสียง

เสียง

 เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นายอรณพ จันทรประภา
Name of the nominated candidate
Mr.Oranop Jantaraprapa
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

2. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นายพงศกิจ สุทธพงศ
Name of the nominated candidate
Mr.Pongkit Suttapong
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

3. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นายนพพร วิฑูรชาติ
Name of the nominated candidate
Mr.Nopporn Witoonchart
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

votes

votes

votes
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4. บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
นายเดช บุลสุข
Name of the nominated candidate
Mr.Dej Bulsuk
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
เสียง  งดออกเสียง
Approve

votes

Disapprove

Approve

votes

Disapprove

(2)  กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
 วาระที่

votes

Abstain

เสียง

 งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

เสียง

votes

5 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทน

Agenda No. 5 Re: To consider to appoint the auditor for the year 2011 and to determine the auditor fee

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

 วาระที่

เสียง  ไมเห็นดวย

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

6 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

Agenda No. 6

Re: Other matters (if any)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

เสียง

votes

(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
ใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไวขางตน 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
ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ใหถือเสมือนวา

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

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

ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences showing with Proxy Form are
a. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
b. หนังสือยืนยันวาผูล งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับ
Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในประจําตอแบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy
form C.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ณ โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 10 ชั้น 3
In the annual general meeting of shareholders 2011 on Thursday, March 24, 2011, at 2:00 pm. at Esplanade Cineplex 10, 3rd floor,
ศูนยการคาเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

เสียง  ไมเห็นดวย

Approve

votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

เสียง

Abstain

votes

 วาระที่____________ เรื่อง__________________________________________________________________________
Agenda No.

Re:

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(B) The proxy shall votes as per my / our intention as follows:

 เห็นดวย

Approve

เสียง  ไมเห็นดวย
votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

votes

Abstain

ลงลายมือชื่อ/Signed

เสียง

votes
ผูมอบฉันทะ/Grantor
)

(
วันที่
Date

/

/

ลงลายมือชื่อ/Signed

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
)

(
วันที่
Date

/

/
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุน
ที่มีสิทธิเขารวมประชุม

สิ่งที่สงมาดวย 4

Documents and Evidences required to attend the Meeting

1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

บุคคลธรรมดา/Ordinary Person
ผูถือหุนทีม่ ีสัญชาติไทย/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) ของผูรับ
มอบอํานาจ

(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)

ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับ
มอบอํานาจ

(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)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล 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) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอม
บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (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)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(A)

Certificate of Juristic Person

(ข)

บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตร
ประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ

(B)

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

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตองและหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศควรมีการรับรองลายมือชือ่ โดย โนตารีพับลิค
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 ผูแทนของผูถือหุนทีม่ ีสิทธิเขารวมประชุมแตละ
รายตามที่บริษัทฯ 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.
ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เปนตนไป
The Shareholder or Proxy can register and submit the documents or evidences at the meeting place on Thursday, March 24 2011, from 12:30 pm.,
onwards.
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สิ่งที่สงมาดวย 5

กฎและขอบังคับของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผูสือหุน
หมวดที่ 5. การประชุมผูถ ือหุน
ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถ ือหุน เปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวนั สิน้ สุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท
การประชุมผูถือหุน คราวอื่นนอกจากทีก่ ลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ ือหุน เปนการ
ประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถ ือหุน รวมกันนับจํานวนหุน ไดไมนอ ยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุน ทีจ่ าํ หนายไดทั้งหมด
หรือผูถือหุน ไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหนุ นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชือ่ กันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถ อื หุน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดแตตองระบุเหตุผลในการทีข่ อใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน
หนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน ภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 36. การประชุมผูถือหุน ของบริษทั ใหจัดขึ้น ณ หองที่อนั เปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษทั หรือ จังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่อนื่ ใด
ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 37. ในการเรียกประชุมผูถ ือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
ขอ 38. ในการประชุมผูถอื หุน ตองมีผูถือหุน และรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายีส่ ิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูถ ือหุนทั้งหมด และตองมีหนุ นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 39. มติของที่ประชุมผูถ ือหุน นัน้ ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุน คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หุน ตอหนึ่งเสียง
(2) ในกรณีปกติ ใหถอื คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงขางมาก
(3) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสีข่ องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุน ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททัง้ หมด หรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง)
เรื่องอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ขอ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอทีป่ ระชุมแสดงวาในรอบปที่ผานมากิจการของบริษัทไดจดั การไป
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีทผี่ านมา
(3) พิจารณาอนุมัติจดั สรรจายเงินปนผลและเงินกําไร
(4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สงมาดวย 6

แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงภาพยนตร เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ โรง 10
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.
รถไฟฟามหานคร สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ประตู 3
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