แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกําหนดรายการต่าง ๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form B
เขียนที………………………………………….

Written at

วันที……………เดือน……...…..…………………..พ.ศ……………...
Date

Month

Year

nationality

reside at

(1) ข้าพเจ้า…….…………………………………สัญชาติ……………อยูบ่ า้ นเลขที………..ถนน…………………
I / We

Road

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

Amphur / Khet

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ

am / are a shareholder of

Province

Postal Code

บริษัท สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์

จํากัด (มหาชน)

Siam Future Development

Public Company Limited

โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

อายุ
age
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years, reside at
รหัสไปรษณีย ์
หรือ

อายุ 72
age
จังหวัด กทม.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years, reside at
รหัสไปรษณีย ์ 10160

161

อายุ
72
age
จังหวัด กทม.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years, reside at
รหัสไปรษณีย ์ 10800

2234/1

อายุ
50
age
จังหวัด กทม.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years, reside at
รหัสไปรษณีย ์ 10300

อายุ
65
age
จังหวัด กทม.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years, reside at
รหัสไปรษณีย ์ 10420

holding the total amount of
Common stock

votes as follow:

shares with the right to vote equal to

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ถนน
Road

เสียง ดังนี

shares with the right to vote equal to

 (1) ชือ
Mr./Mrs./Miss
ตําบล/แขวง

Tambol / Khwaeng

อําเภอ/เขต

Amphur / Khet

 (2) ชือ นางนันทิยา มนตริวัต
Mr./Mrs./Miss
ถนน เพชรเกษม ตําบล/แขวง บางหว้า
อําเภอ/เขต ภาษี เจริญ
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Road
 (3) ชือ นางสไบทิพย์ สุนทรส
Mr./Mrs./Miss
ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตําบล/แขวง บางซือ
อําเภอ/เขต บางซือ
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Road
 (4) ชือ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
Mr./Mrs./Miss
ถนน พญานาค ตําบล/แขวง สีแยกมหานาค อําเภอ/เขต ดุสิต
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Road
 (5) ชือ นายชัย จรุ งธนาภิบาล
Mr./Mrs./Miss
ซอย รามคําแหง 26/1 ตําบล/แขวง หัวหมาก อําเภอ/เขต บางกะปิ
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
Soi

Province

Province

Province

Province

Province

votes

Postal Code

Postal Code

.

or

or

Postal Code

or

Postal Code

or

Postal Code

or

.

หรือ
.

หรือ

308/20-21

.

หรือ

170

.

หรือ

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
ในวันพุธที 25 มีนาคม 2563 เวลา 15:00น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 5 ชัน 3 ศูนย์การค้าเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม.
หรือจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย

Anyone above as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 On Wednesday, March
25th, 2020, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 5, 3rd floor, Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. or such other date, time and place
as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I / We grant my / our proxy to vote on my / our behalf as follows:

 วาระที

1

เรือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2562

Re: To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019

Agenda No. 1

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

38

 วาระที

2

เรือง พิจารณารายงานประจําปี 2562 และพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 2

Re: To consider the year 2019 annual report and approving the financial statements for the year
ended December 31, 2019

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที

3

Agenda No. 3

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรือง พิจารณาอนุ มัติการตังสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานและการจ่ายปั นผล
ประจําปี 2562

Re: To consider approving the dividend payment and set the legal reserve for the operating
results of the year 2019

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที 4 เรือง พิจารณาเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ

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

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

(1)  เลือกตังกรรมการทังชุด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidates
1. บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
นายอรณพ จันทรประภา
Name of the nominated candidate
Mr.Oranop Jantaraprapa
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Approve

Disapprove

Abstain

2. บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์
Mr.Pongkit Suttapong
 งดออกเสียง

3. บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

นายนพพร วิฑรู ชาติ
Mr.Nopporn Witoonchart
 งดออกเสียง

4. บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
Mr. Woravit Chailimpamontri
 งดออกเสียง

Abstain

Abstain

Abstain

 วาระที 5 เรือง พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 5 Re: To consider to approve determine remuneration of the director

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Determine remuneration of the director
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

39

 วาระที

6 เรือง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 และกําหนดค่าสอบบัญชี

Agenda No. 6 Re: To consider appointing the auditor for the year 2020 and to determine the auditor fee

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

7 เรือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และข้อ 35 เพือให้สอดคล้อง
ตามทีกฎหมายกําหนด

Agenda No. 7 Re:

To Consider and Approve the Amendment to Article 24 and Article 35 of Company’s Articles
of Association in Accordance with the Law

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี

(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:
วาระที 7.1 การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24
Agenda No. 7.1 Re: To Approve the Amendment to Article 24 of Company’s Articles

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 7.2 การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35
Agenda No. 7.2 Re: To Approve the Amendment to Article 35 of Company’s Articles
Approve

 วาระที

Agenda No.

8

Disapprove

Abstain

เรือง พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

8

.

Re: Other matters (if any)

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

.

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

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(B) To grant my / our proxy to vote as per my / our intention as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a
shareholder.
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรืองใดนอกเหนื อจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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 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.

กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

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

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

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)

(

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ
1.

2.
3.

ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Allonge of Proxy.
โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท / Please affix Baht 20 Duty Stamp
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Siam Future Development Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันพุธที 25 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 5 ชัน 3
In the annual general meeting of shareholders 2020 on Wednesday, March 25th, 2020, at 3:00 pm. at Esplanade Cineplex 5, 3rd floor,
ศูนย์การค้าเอสพละนาด 99 ถนนรัชดาภิเษก กทม. หรือจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
Esplanade, Ratchadapisek Road, Bangkok. Thailand. Or at any adjournment there of.
 วาระที________ เรือง__________________________________________________________
Agenda No.
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects.
ลงลายมือชือ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)
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/

ลงลายมือชือ/Signed
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/
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