หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป ครั้งที่ 1/2562
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 15  2562


  1/2562



 ก   ก () ()



1. ก  1/2561
2. กกกกกก
กก ก
3. กก
4. กก  
5. กก
6.   กกก
7. ก  1/2562 (CNS Convention Center)
8. 
9.  2561

กก  2/2562  22 ก 2562
 3/2562
สิ่งที
่ส่งมาด้วยลํ
าดับที
่ 1:
15  2562 (กกก) ก 19  2562 ก
มสามั
 ญผู้ถือหุ้นประ
สําเนารายงานการประชุ
 1/2562 กก 26  2562  10.00 .  CNS Convention
Center  21/3   G    ก ก

 1

ก 1/2561  27  2561

 ก 1/2561  27  2561 (
 1)  ก (ก) ก
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กกกกกก (ก ก...) ก  14 
 ก (www.nomuradirect.com) 
กก
กก  ก 1/2561 ก
ก  กก

 2



กก 1/2561  27  2561  กกก
กกก กก  
ก กกกกก
กก  ก
กก

กก  
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
1. ก 2561  กกกก
กก
ก ก e-newsletter 

2.

กกกกกกกก
 3  ก 2561  กก
 กกก กกกก
  กก  17  2561 ก
กกกกก ก 3 
กก
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 3

3.

 2561  กกก (e-mail) 
ก ก กกกก
กก กกก
 กก ก
ก กก   e-card ก
กก กก 
ก

4.

 กกกกกกกกกก

5.

 2561 ก กก ก 
ก ก กกก
ก  กกก กกก 2561
 300  กก 5 ก 2562

ก  31  2561


กก ก ก
กวยลํ
 
ก
สิ่งที่ส่งมาด้
าดับที่ 1:
ก 31  2561  สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
กก
กก ก   31  2561 
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ก  31  2561

                ก  .. 2535            ก  
กกก   ก
    ก 31  2561
กก     ก          
กกกก  ( 9:
 2561)
กก
กก  ก  31  2561 
ก  ก      ก     กก 
กก ก 
กกกก

 5

กกกก 31  2561 ก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ

ก .. 2535  ก ก
กก 5 กก
ก () กก 10   
31    2561         ก               ก   ก    ก 
8,875,863.45  กก  ก
 60 ก ก กกกก
  กก
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กกก
กก
ก
ก ()
ก ()
 ()
   
(  1 )
 ()
(  1 )
ก
(ก)
 ()
1

 2561
 2560
 2559
 2558
(.. 61 - .. 61) (.. 60 - .. 60) (.. 59 - .. 59) (.. 58 - .. 58)
177.52
475.44
412.18
415.96
8.90
23.80
20.70
21.00
2,150,469,000

2,150,469,000

2,150,469,000

2,150,469,000

0.0781

0.21

0.18

0.18

94.491

94.99

93.91

93.06

167.741

451.60

387.08

387.08

กกก  31  2561 ก 1/2562

กก

กก   ก 31  2561 
 กกกก 5 ก
 กก 10  กก  ก
 กก ก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
ก  กก                 31    2561       ก     
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
8,900,000.00  ก 0.078   94.49 ก
 31  2561 ก ก
กก 
ก

  0.078 





8,900,000.00 
0.00 
167,736,582.00 

(ก 2,150,469,000    1  )
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ก  19  2562 กก
 9  2562  กกกกก


 6

กก กก

กก กกกก
ก  
1.
2.
3.
4.

กก
กกกกกก
กกกกก


กกก กก 2561 
กก 





สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
กก 250,000  สําเนารายงานการประชุ
 2541
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
กก  220,000   2551
กก  260,000   2560
กกกก  220,000  
 2547

        ก ก ก           ก    กก 20,000    
 2557
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กก 
 กก 320,000   2561
 กก  260,000   2561
 2561
 2560
 2559
 2558
(.. 61 - .. 61) (.. 60 - .. 60) (.. 59 - .. 59) (.. 58 - .. 58)

 ()
กก
กก
กก 
กก 
กกกก 
กกก
()
กก
กก
กก 
1

250,0001
220,0001
260,0001
220,0001

250,000
220,000
260,000
220,000

250,000
220,000
260,000
220,000

250,000
220,000
240,000
220,000

20,0001

20,000

20,000

20,000

320,0001
260,0001

300,000
240,000

300,000
240,000

300,000
240,000

กกกก 31  2561 ก
 1/2562

กก

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
กก  กก
กก
สําเนารายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประ
 31  2561 กก  31
 2562 กกก กกก
 31  2562 กก 

กก กก 31  2561 
 
1. กก
250,000 
2. กก 
220,000 
3. กก 
260,000 
4. กก กก 
220,000 
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        ก ก ก           ก    กก           
31  2562  20,000 
กก  31  2562 
 
1. กก
320,000 
2. กก 
260,000 
 ก กกกกก
 7

กกกกกก


                ก  .. 2535            ก   
กก กกกก 
กก  ก    ก    กก  ก   กก
    ก            ก  ก      กก    กก
ก 2562 
1.  
กก
2.  
กก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
3. .  กก
กก
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ
กก
กก กกกก กกก
 2  กกก
    
กกกกกก 2562 
2  กกกก 
1.  
2. .  กก

กก กก
กก กก

(กก 2   2)
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  กก กก
กก  ก ก  
กกกก กก  3/2562 
15  2562  . . ก กกกกก
 ก (กกกกกกก  7  2562)
กก  กกกกกกกก 14  2562
 กก กกก กก 4 
กก 4  กก 2   10  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 8

 ก
  (Mr. Katsuya Imanishi)
 ก (Mr. Shinya Yokoyama)
ก 
  (Mr. Yuji Hibino)
    (Mr. Philip Wing Lun Chow)
ก 
 ก
.  กก
. . ก

กกกก
กกก
กก
กก
กก
กก
กกกก
กกกก
กก
กก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
าเนารายงานการประชุ
 ก สํ
มสามั
 ญผู้ถือหุ้นประ
 1 ก 2562  31  2562

ก .. 2535 ก
ก
กกกก 
1.  ก  ก    
 3734 /    4499
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/    4951 / 
   5315  ก  ก 
 กก
  1 ก 2562  31  2562 
ก
กก  ก             ก      
  ก  ก  ก 
 ก 
2. ก 1 ก 2562  31 
2562  1,600,000  กก 1,500,000
 ( 1 ก 2561  31  2561)
3. กก กกก TFRS 9 
ก   31  2562  350,000 - 400,000 
กก ก 

1.          ก  ก  กก  
ก   ก                ก  
กก กก 
าดัก
สิ่งที่สก
่งมาด้วยลํ
บที่ก
1: 
กก กสําเนารายงานการประชุ

มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
 กก ก  ก 
กก ก...  2546

 ก
 
ก 


3247
3734
4172

 

4499

 

3734


2546
2547-2551
2552-2554
 1 ก 2554
 31  2556
2557-2561


1 
5 
3 
3 
5 

(ก ก... ก  7 ก)
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กก บริ

กทรัพย์ โนมู

นสิ

ษัทหลั
ระ พัฒ
น จำ�
กัด(มหาชน)
กก

(ก ก... ก  7 ก)

 ก ก  ก กก
ก กก
2. กกกก 
      ก      ก       ก           ก      
กก  
กก
3. ก กกกกก
ก ก  ก ก
4.  กก
 ก  ก ก
 กก
กกก
5. กก 
 ก  ก  กก

 ก กก ก ก  ก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ

11/13

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653
Public Company Registration No. 0107537000653

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2081-2000 โทรสาร +66 (0) 2081-2001
25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2081-2000 Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
http://www.nomuradirect.com

11

กก

ก


 ()

 2561
 2560
 2559
 2558
(.. 61 - .. 61) (.. 60 - .. 60) (.. 59 - .. 59) (.. 58 - .. 58)
ก 
ก 
ก 
ก 
       
1,500,000
1,400,000
1,300,000
1,250,000

  ก
ก
 กก
กก ()
- ก

- กก
- ก


















220,000


255,000







กก
กก   

1.  ก  ก     
วยลําดับที่ 1:4499
 3734 /   สิ่งที่ส่งมาด้

สําเนารายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
/   
 4951 / 
   5315  ก  ก 
 กก
  1 ก 2562  31  2562 
ก
กก ก           ก     
  ก  ก  ก
 ก 
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2. ก                      1 ก 2562       
31  2562  1,600,000  กก
1,500,000  ( 1 ก 2561  31  2561)
3. กก กกก TFRS 9 
ก   31  2562  350,000 - 400,000 
กกกก กก
 9

 ()
       ก               ก ก
ก   ก ก
ก ก ก
 ก กก
   
 ก กก 
  9.00 .



สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ

( ก)
กกกก
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Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2287-6000 Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
http://www.nomuradirect.com
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
1.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562

2.

การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน ใน
กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3.

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ที่แนบมาพร้อมนี้
กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ประสงค์ จ ะมอบฉั น ทะให้ กั บ กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ เ ข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน โปรดระบุ ชื่ อ กรรมการอิ ส ระ
อย่างน้อย 2 คน ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้คนใดคนหนึ่งสามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดย
กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้ วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถขอรับอากรแสตมป์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
1.

กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ
1.2 ผู้ รั บ มอบฉั น ทะต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี ผู้ รั บ มอบฉั น ทะเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2.

กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้ องจัดส่ งเอกสารดังต่ อไปนี ้
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
2.2.1 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง
และ
2.2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จาเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค)
2.2.3 สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ และ
2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4: ประวัตขิ องกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
อายุ
ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
66 ปี
138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้ ทางตรงและ
- ไม่มี –
ทางอ้ อม (รวมคู่สมรส) (ร้ อยละ)
ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จากัด
กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการ บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จากัด
กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จากัด
กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จากัด
กรรมการ บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จากัด
กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จากัด
กรรมการ บริษัท เอนี่คลาวด์ จากัด
กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2560 – 2561
2550 – 2561
2543 – 2560
ไม่มีส่วนได้เสีย

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
อายุ
ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
58 ปี
504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้ ทางตรงและ
- ไม่มี –
ทางอ้ อม (รวมคู่สมรส) (ร้ อยละ)
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน
2555 – ม.ค. 2560
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2553 – 2559
2557 – 2559
2546 – 2556

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)

ไม่มีส่วนได้เสีย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามข้อกาหนดเรื่องจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1)

บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

(2)

กรรมการอิสระแต่ละท่านของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.

ถือหุ้น ไม่ เกิน ร้อ ยละ 1 ของจานวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิ ออกเสียงทั้ง หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษั ทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
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5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

7.

ไม่เป็น กรรมการที่ ได้รับการแต่ง ตั้ง ขึ้น เพื่ อ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 : ข้ อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 15.

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 16.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 17.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจานวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้น
หนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ข้อ 20.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
กิจการอื่นๆ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

เขียนที่…………….………………………………
Made at

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

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………....……………………….สัญชาติ………..……….....………อยู่บ้านเลขที่………..................…..
I / We

Nationality

Residing at No.

ถนน…………….………ตาบล/แขวง..……….……………อาเภอ/เขต……...............……..จังหวัด…….…...………………รหัสไปรษณีย์……......………….
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………………..…………….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………….………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares, with total voting right of

votes as follow :

หุ้นสามัญ………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ……………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง
Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง……………………อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(2) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง……………………อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(3) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่…………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง……………………อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์………………
Street

Sub-district

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

District

Province

Post Code
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2562

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting shall be deemed as my/our own act (s) in all respects.

ลงชื่อ………………………………………ผู้มอบฉันทะ
Signed

Appointer

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks:

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
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หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที่………………………………………………
Made at

วันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………สัญชาติ……………………….…อยู่บ้านเลขที่…………..……
I / We

Nationality

Residing at No.

ถนน…………….....…………ตาบล/แขวง..………..………... อาเภอ/เขต………....………....จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……..…..…………
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม………..……………….……….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….......………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares, with total voting right of

votes as follow :

Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นสามัญ………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ………….…………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1)………………………………….…………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่……………………
Age

Years Residing at No.

ถนน………………….……ตาบล/แขวง………………………อาเภอ/เขต….…………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์………………….หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(2)………………………………….…………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่……………………
Age

Years Residing at No.

ถนน………………….……ตาบล/แขวง………………………อาเภอ/เขต….…………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์………………….หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(3)………………………………….…………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที่……………………
Age

Years Residing at No.

ถนน………………….……ตาบล/แขวง………………………อาเภอ/เขต….…………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์………………….
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2562

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

(1)  วาระที่……...……เรื่อง…………………………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่………...…เรื่อง…………………………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………………………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

41

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8
Attachment No. 8

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

(2)  วาระที่……….เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

To Consider the Election of Directors.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

หมายเหตุ
Remarks

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ
Signed
Appointer
(………………………….………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(………………………….………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(………………………….………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed
Proxy
(………………………….………………)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบที่ 2 ตามแนบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 2 as attached herewith.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2
Allonge annexed to the Form of Proxy No. 2

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2562 to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
__________________________________

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่……..……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย
Approve
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 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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 วาระที่……..……เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda

To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

(……………...………….……………)
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Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3
Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)

เขียนที่….…………………………………………
Made at

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

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………สานักงานตั้งอยู่เลขที…
่ …………………...…….………..
I / We

Residing at No.

ถนน ……………..……… ตาบล/แขวง ……………………… อาเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……….…………
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ……………………...…………………….…………………………….…………………
As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
Who is a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………………………….....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares, with total voting right of

votes as follow:

หุ้นสามัญ………………….………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ……….………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….………………………เสียง
Preferred share

shares, with the voting right of

(2) ขอมอบฉันทะให้

votes

Hereby appoint

(1) ……………………………………………..…………………………อายุ………………… ปี อยู่บ้านเลขที่………………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง………………………อาเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(2) ……………………………………………..…………………………อายุ………………… ปี อยู่บ้านเลขที่………………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง………………………อาเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(3) ……………………………………………..…………………………อายุ………………… ปี อยู่บ้านเลขที่………………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตาบล/แขวง………………………อาเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์………………
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2562
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2562

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center, 21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorizing the Proxy to attend and vote for the whole of my/our holding shares which have the voting right.

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorizing the Proxy to attend and vote for the partial of my/our holding shares which have the voting right as follows:

 หุ้นสามัญ...................................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................................................เสียง
Ordinary share

shares , with the voting right of

votes

 หุ้นบุริมสิทธิ................................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้............................................................เสียง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................................เสียง
Total voting right of

votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

(1)  วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares
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 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:
 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย..................................เสียง  ไม่เห็นด้วย.................................เสียง  งดออกเสียง..............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

(2)  วาระที่……………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda

To Consider the Election of Directors.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors

 เห็นด้วย............................เสียง  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................................................................
Name of Director:

 เห็นด้วย............................เสียง  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................................................................

Name of Director:

 เห็นด้วย............................เสียง  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................................................................

Name of Director:

 เห็นด้วย............................เสียง  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................................................................

Name of Director:

 เห็นด้วย............................เสียง  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ ..........................................................................................................................................................

Name of Director:

 เห็นด้วย............................เสียง  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง
Approve
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Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein

ไม่ถูกต้องและไม่ถอื เป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ………..………………………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

(……………..……………………………)

ลงชื่อ……………..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Proxy

(………………………..…………………)

ลงชื่อ……………..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………..…………………)

ลงชื่อ……………..…………………………ผู้รับมอบฉันทะ

Signed

Proxy

(………………………..…………………)

หมายเหตุ

(1) หนั ง สือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ผู้ ถือหุ้ นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็น ผู้ลงทุน ต่ างประเทศและแต่ง ตั้ง ให้คั สโตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Remarks

This Proxy form No.3 is used only for the shareholder whose name is shown in the registered book as a foreign investor and has appointed custodian in Thailand
to hold the shares.

(2)

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The document required to be attached to this Proxy form:
(1)
(2)

Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเ พิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 3 as attached herewith.
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47

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8
Attachment No. 8

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3
Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2562 to be held on April 26, 2019 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
21/3 Thai Wah Tower, G Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Shares

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Shares

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

 วาระที่……………เรื่อง.....................................................................................................
Agenda

Shares

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve

 วาระที่.……………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ..................................................................................................................................................................
Name of Director:

 เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ..................................................................................................................................................................
Name of Director:

 เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ..................................................................................................................................................................
Name of Director:

 เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ..................................................................................................................................................................
Name of Director:

 เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ..................................................................................................................................................................
Name of Director:

 เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ชื่อกรรมการ..................................................................................................................................................................
Name of Director:

 เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

(………………………….……..…….…)
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