บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 เมษายน 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559
2. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รบั การเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีล่ าออก
4. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
5. ประวัติของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
8. แผนที่สถานทีจ่ ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (CNS Convention Center)
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายงานประจาปี 2559

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กาหนดให้วันที่
13 มีนาคม 2560 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสิสมุ่งทีด่สทะเบี
ยนพั
่งมาด้
วยลํกการโอนหุ
าดับที่ 1:้นใน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560 กาหนดให้จัดขึ้นในวั
นพุธที่ 26 เมษายน 2560
สําเนารายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประ
เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
(ตามเอกสารที่ส่งมาด้ วย หมายเลข 1) เสร็จเรียบร้อย และได้ นาส่ งให้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ฉบับนี้ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559
บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีคาถามเกี่ยวกับ
โอกาสในการขยายโครงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปยังคู่ค้าในอนาคต และบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับ
การได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท
บริษัทฯ เห็นควรรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความก้าวหน้าของเรื่องดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 3

1.

บริษัทฯ มีการแจ้งสถานะการได้รับการรับรองจากโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปยังลูกค้าทุกรายผ่าน
เอกสารที่จัดส่งให้ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแจ้งสถานะการได้รับการรับรอง
จากโครงการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนี้ไปยังผู้ขายสินค้าและบริการทุกราย ตลอดจนแนะนาให้ผู้ขายสินค้าและ
บริก ารเข้าร่ วมโครงการนี้ รวมถึงพัฒนาไปจนถึ งขั้ นการได้ รับการรับรองจากโครงการต่อ ต้านการ
คอร์รัปชั่น

2.

่งที่ส่งมาด้วยลํ
าดับที่ 1: น
ในปี 2559 ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งอาจจะเนื่อสิงจากความผั
นผวนของตลาดทุ
สําเนารายงานการประชุ
สามัญ
ตลอดจนเพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับธนาคาร ทาให้บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ
้นกู้ใดๆ รวมถึงตั๋วมแลกเงิ
น ผู้ถือหุ้นประจํา
ในระหว่างปี 2559

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2559
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้ น บริษัทฯ จึงได้จัดทางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบั ญชีรับอนุญาต และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจาปี ตามเอกสารที่
ส่งมาด้วย หมายเลข 10)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 5

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกาไรจากกาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่า ย
เงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2559 บริษั ทฯ ต้ องจัด สรรก าไรสุ ทธิ ประจ าปี เป็น ทุน สารองตามกฎหมายเพิ่ มอี ก
ไม่น้อยกว่า 20,609,154 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลใน
อั ต ราไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก าไรสุ ท ธิ แต่ ล ะปี ยกเว้ น บริ ษั ท ฯ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ เ งิ น ทุ น เพื่ อ
ขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สาคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
การจัดสรรกาไรและ
การจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
สารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
สารองทั่วไป (ล้านบาท)
จานวนหุ้น ณ วันสิ้นปี
(ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น1)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
(ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น1)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(ร้อยละของกาไรสุทธิ)
จานวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)

ปีบัญชี 2559
(ม.ค. 59 –
ธ.ค. 59)
412.18

ปีบัญชี 2558
(ม.ค. 58 –
ธ.ค. 58)
415.96

ปีบัญชี 2557
(ม.ค. 57 –
ธ.ค. 57)
428.752

ปีบัญชี 2556
(ม.ค. 56 –
ธ.ค. 56)
394.04

20.70

21.00

21.30

20.00

-

-

-

-

2,150,469,000

2,150,469,000

2,150,469,000

2,150,469,000

0.183

0.18

0.18

0.17

93.913

93.06

90.282

92.78

387.083

387.08

387.08

365.58

1

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุ มัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงมีการปรับข้อมูลที่แสดงเป็นฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้

2

กาไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิสาหรับปีบัญชี 2557 ที่แสดงเปรียบเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่นาเสนอสาหรับปี 2557
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจาก
425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ 90.28

3

การจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สามัญผู้ถือหุ้นประจํา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับปีสํสาิ้นเนารายงานการประชุ
สุดวันที่ 31 ธันวาคมม2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกาไรจากกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิสาหรับปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีกาไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกาไรจากกาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสารองตามกฎหมายเป็น
จานวนเงิน 20,700,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือประมาณร้อยละ
93.91 ของกาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
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สารองตามกฎหมาย
สารองทั่วไป
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน

20,700,000.00 บาท
0.00 บาท
387,084,420.00 บาท

(คานวณจากหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจานวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
เงินกาไร ดังต่อไปนี้


กาไรสะสมระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน
อัตราหุ้นละ 0.08 บาท



กาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
โดยผู้ถือหุ้นอาจได้รับเครดิตภาษีในอัตราดังนี้
เครดิตภาษีอัตรา 30/70
เครดิตภาษีอัตรา 25/75
เครดิตภาษีอัตรา 20/80
เครดิตภาษีอัตรา 23/77
ไม่ได้รับเครดิตภาษี

จานวนเงิน 0.0155 บาทต่อหุ้น
จานวนเงิน 0.0114 บาทต่อหุ้น
จานวนเงิน 0.1147 บาทต่อหุ้น
จานวนเงิน 0.0334 บาทต่อหุ้น
จานวนเงิน 0.0050 บาทต่อหุ้น

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของพระราชบั ญ ญั ติ หลั ก ทรั พ ย์และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โดยวิ ธี ปิ ด สมุ ด ทะเบี ยนพั ก การโอนหุ้น ในวั น ที่
14 มี นาคม 2560 และก าหนดให้ จ่า ยเงิ นปั นผลดั งกล่ าวในวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้ งนี้ การให้สิ ท ธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
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อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2559 เป็นดังนี้
บาเหน็จกรรมการรายปี จ่ายให้กับประธานกรรมการ ในอัตรา 250,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับ
อนุ มัติ จ่า ยมาตั้งแต่ ปี 2541 จ่า ยให้ กับ กรรมการบริ หารในอัต ราท่า นละ 220,000 บาทต่อ ปี เป็น อัต รา
เดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมาตั้งแต่ปี 2551 จ่ายให้กับกรรมการอิสระในอัตราท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็น
อัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมาตั้งแต่ปี 2557 และจ่ายให้กับกรรมการอื่นที่ มิใช่กรรมการบริหารในอัตรา
220,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมาตั้งแต่ปี 2547
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สาหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการเป็นจานวนเงิน 20,000
บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจ่ายมาตั้งแต่ปี 2557 และไม่มีค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอื่น
ทีม่ ิใช่กรรมการอิสระและมิใช่กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบในอัตรา 300,000 บาทต่อปี
และจ่ายให้กับกรรมการตรวจสอบท่านอื่นในอัตราท่านละ 240,000 บาทต่อปี เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ
จ่ายมาตั้งแต่ปี 2557
ค่าตอบแทน (บาท)
บาเหน็จกรรมการรายปี1
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน (ต่อครั้ง)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอื่นที่มใิ ช่กรรมการอิสระและ
มิใช่กรรมการบริหาร (ต่อครั้ง)
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น
1

ปีบัญชี 2559
(ม.ค. 59 –
ธ.ค. 59)

ปีบัญชี 2558
(ม.ค. 58 –
ธ.ค. 58)

ปีบัญชี 2557
(ม.ค. 57 –
ธ.ค. 57)

ปีบัญชี 2556
(ม.ค. 56 –
ธ.ค. 56)

250,000
220,000
240,000
220,000
20,000

250,000
220,000
240,000
220,000
20,000

250,000
220,000
240,000
220,000
20,000

250,000
220,000
240,000
220,000
15,000

300,000
240,000

300,000
240,000

286,000
220,000

300,000
240,000

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
15,000
สํ-าเนารายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประจํา

บาเหน็จกรรมการรายปีซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ครั้งที่ 1/2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับ เพิ่มบาเหน็จกรรมการ
รายปีของกรรมการอิสระ ซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากท่านละ
240,000 บาทต่อปี เป็น 260,000 บาทต่อปี และกาหนดบาเหน็จกรรมการรายปีของกรรมการบริหารและ
กรรมการอื่นที่มิ ใช่กรรมการบริหาร ตลอดจนกาหนดค่าเบี้ยประชุม ของกรรมการอิสระ และค่า ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบรายปี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้
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บาเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คานวณตาม
สัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ

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

ค่า เบี้ยประชุ มให้ แก่ ก รรมการอิส ระแต่ ละท่ าน สาหรั บการเข้ าประชุ ม คณะกรรมการส าหรั บ ปี สิ้ น สุด วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 เป็นจานวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่มีค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอื่นที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระและมิใช่กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คานวณตามสัดส่วนระยะเวลา
ของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

300,000 บาทต่อปี
240,000 บาทต่อปี

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาหนดว่ า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวน
มสามั
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับสํส่าวเนารายงานการประชุ
นหนึ่งในสาม กรรมการซึ
่ง ญผู้ถือหุ้นประ
พ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ” กรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในปีนี้ คือ
1.
2.
3.
4.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายจิโร ยามากูจิ (Mr. Jiro Yamaguchi)
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี
2560 มี 4 ท่าน ซึ่งรวม นายจิโร ยามากูจิ (Mr. Jiro Yamaguchi) กรรมการ ซึ่งมีหนังสือลาออกจากการเป็น
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กรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการของนายจิโร ยามากูจิ (Mr. Jiro Yamaguchi) เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุ
ไว้ว่า ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ และวาระกรรมการ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ 3 ท่ าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการ และทาหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นายสุเทพ พีตกานนท์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการ
เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ
เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสารทีส่ ่งมาด้วย หมายเลข 2)

ในส่ว นของการพิ จ ารณาสรรหาบุ คคลซึ่งมี คุณ สมบั ติและไม่มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเพื่ อเสนอต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายจิโร ยามากูจิ (Mr. Jiro Yamaguchi) ซึ่งมีหนังสือ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษั ทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 นั้น คณะกรรมการบริษัท ฯ
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า นายทาเคชิ นิชิดะ (Mr. Takeshi Nishida) เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน อันจะช่วยให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตาม
เป้าหมาย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งนายทาเคชิ นิชิดะ (Mr. Takeshi Nishida) เป็น
กรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะมีผลให้คณะกรรมการบริษั ทฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
มีจานวนกรรมการเพิ่มขึ้นจาก 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน ดังนั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
กรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และ กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร 2 ท่าน (ประวัติและ
รายละเอียดอื่นของนายทาเคชิ นิชิดะ (Mr. Takeshi Nishida) อยู่ในเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3)
วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี

8/11
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001

เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653
Public Company Registration No.: 0107537000653

8

25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. แต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบี ยน 3734 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็น
ผู้ส อบบั ญ ชี ของบริษั ท ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี เริ่ ม ต้ น วั น ที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 และสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นามาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้
2. กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 เป็นจานวนเงิน 1,400,000 บาท
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความสามารถในการปฎิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของ
ส านั ก งานสอบบั ญ ชี และบริ ก ารที่ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ ค าปรึ ก ษา การชี้ แ จงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัจจุบัน

บริษัทฯ ใช้บริการการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มาตั้งแต่ปีบัญชี 2546
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญมชีสามัญผู้ถือหุ้นประ
สํเป็านเนารายงานการประชุ
นายรุทร เชาวนะกวี
นางสาวรัตนา จาละ
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

3247
3734
4172

นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

นางสาวรัตนา จาละ

3734

2546 (1 รอบปีบัญชี)
2547-2551 (5 รอบปีบัญชี)
2552-2554 (3 รอบปีบัญชี)
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(3 รอบปีบัญชี)
2557- 2559 (3 รอบปีบัญชี)

(สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อปฎิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน)
9/11
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001

เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653
Public Company Registration No.: 0107537000653

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand, Tel. +66(0) 2638 5000, +66(0) 2287 6000 Fax: +66(0) 2287 6001
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500 Website: www.nomuradirect.com

9

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ ส่งมอบงาน
ตามกาหนดเวลา ให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

2. การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี เพื่อตอบคาถาม
ที่เกี่ยวข้องทุกปี

3. ชื่อเสียงในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง

4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับ ค่าสอบบัญชีสาหรับ
ปีบั ญ ชีที่ ผ่ านมา และเป็น อั ตราที่ส ามารถเที ยบเคียงได้ กั บ บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์จดทะเบี ยนอื่ นที่ มี ขนาด
และบริการที่ใกล้เคียงกัน

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการ
ด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีกับบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ปีบัญชี 2559
(ม.ค. 59 –
ธ.ค. 59)
สานักงาน อีวาย
นางสาวรัตนา
จาละ
1,300,000

ปีบัญชี 2558
(ม.ค. 58 –
ธ.ค. 58)
สานักงาน อีวาย
นางสาวรัตนา
จาละ
1,250,000

ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้
เสียของผู้สอบบัญชีกับ
บริษัทฯ และผู้ที่เกีย่ วโยงกัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท)
- ค่าสอบบัญชีกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
- บริการด้านกฎหมายและภาษี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สาหรับปีบัญชี
ชื่อสานักงานสอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (บาท)

ปีบัญชี 2557
ปีบัญชี 2556
(ม.ค.
สิ่งที57่ส่ง–มาด้วยลําดั(ม.ค.
บที่ 56
1: –
ธ.ค. 57)
ธ.ค. 56)
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
สานักงาน อีวาย
สานักงาน อีวาย
นางสาวรัตนา
นางสาวสมใจ
จาละ
คุณปสุต
1,200,000
1,150,000
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. แต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็น
ผู้ส อบบั ญ ชี ของบริษั ท ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี เริ่ ม ต้ น วั น ที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2560 และสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นามาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบั ญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้
2. กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม
2560 เป็นจานวนเงิน 1,400,000 บาท
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่ านในการเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบ
่งมาด้วายลํ
ที่ 1: า
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือสิหุ่งที้น่สหากท่
นไม่าดัสบามารถเข้
ประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสีสํยางแทนท่
านได้ หรือกรรมการ
เนารายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประ
อิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม แทนเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ แ ละเพื่ อ ให้ ก ารลงคะแนนเสี ย งตามสิ ท ธิ ที่ พึ ง จะมี
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้
ผู้รับมอบอานาจของท่าน เพื่อนามามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุเทพ พีตกานนท์)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รบั การเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายสุเทพ พีตกานนท์)

ชื่อ-นามสกุล

นายสุเทพ พีตกานนท์

ตาแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

อายุ

55 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

 การกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Director Certification Program (DCP), 2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Chairman 2000, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2558 – 2559

รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 – 2558

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
– ไม่มี –
ประมาณ 20 ปี (เริ่ม 2540)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
– ไม่มี –

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
– ไม่มี –

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รบั การเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ)

ชื่อ-นามสกุล

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

ตาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

64 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

 ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 Director Accreditation Program (DAP), 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จากัด
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จากัด

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จากัด

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จากัด

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จากัด

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จากัด

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จากัด

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จากัด

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จากัด

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จากัด

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
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– ไม่มี –
ประมาณ 15 ปี (เริ่ม 2545)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
– ไม่มี –

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รบั การเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ) (ต่อ)

ชื่อ-นามสกุล

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

ตาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

– ไม่มี –













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 อินฟอร์เมชัน่ 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 ไอ-ซีเคียว จากัด
 กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด
– ไม่มี –

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

31

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รบั การเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล)

ชื่อ-นามสกุล

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ตาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

56 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP), 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2555 – ม.ค. 2560
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2553 – 2559
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2557 – 2559
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2546 - 2556
บริษัท มาสเตอร์ แอด จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
- ไม่มี –
ประมาณ 18 ปี (เริ่ม 2542)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
- ไม่มี –

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี –

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี –
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- ไม่มี –

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

ข้อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีส่วนได้เสีย
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ้ น ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ไม่มี

ไม่มี

(ณ วันที่ 3 เม.ย. 2560)

(ณ วันที่ 3 เม.ย. 2560)

- ไม่เ ป็นหรื อเคยเป็นกรรมการที่มีส่ว นร่ว มบริ ห ารงาน ลู กจ้า ง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัท ย่อย บริษั ทร่ วม บริ ษัท ย่อยลาดับเดีย วกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึ กษาของ ส่ว นราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ห รื อผู้มีอานาจควบคุ ม
บริษัทฯ

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่ส มรสของบุตร ของผู้บริห าร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกั บบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ
ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรื อ เคยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่า ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้ อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่ า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่ า วให้เ ป็นไปตามวิ ธีการค านวณ
มู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีส่วนได้เสีย

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี
นัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้ นแต่ จะได้พ้นจากการมีลั กษณะดังกล่ าวมาแล้ วไม่น้อยกว่ า 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญ
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสาคัญใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจานวน
หุ้นที่มีสิท ธิ ออกเสีย งทั้งหมดของบริ ษั ท อื่ นซึ่ งประกอบกิจ การที่มีส ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย

ไม่มี

ไม่มี

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ

ไม่มี

ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 : ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการ
ที่ลาออก (นายทาเคชิ นิชิดะ)

ชื่อ-นามสกุล

นายทาเคชิ นิชิดะ

ตาแหน่งปัจจุบัน

– ไม่มี –

อายุ

50 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ KEIO University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

– ไม่มี –

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน

Senior Managing Director, Nomura Securities Co., Ltd.

เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน

President, Nomura International (Hong Kong) Limited

เม.ย. 2555 – มี.ค. 2558

Head of Financial Institutions Department, Nomura Securities Co., Ltd.
Managing Director, Financial Institutions Department,
Nomura Securities Co., Ltd.

มิ.ย. 2553 – มี.ค. 2555
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
– ไม่มี –
– ไม่มี –
– ไม่มี –
– ไม่มี –

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

– ไม่มี –
– ไม่มี –
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
1.

2.

3.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของ
วันที่ 26 เมษายน 2560
การเข้าประชุมด้วยตนเอง
ให้ แ สดงบั 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 ถื อ หุ้ น เป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ฉบั บ จริ ง
เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพร้อมนี้
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จ ะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริ ษัท ฯ เป็นผู้เ ข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทน โปรดระบุชื่อกรรมการอิส ระ
อย่างน้อย 2 คน ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้คนใดคนหนึ่งสามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
นางวัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 61/80 ซอยทวีมิตร 10 ถนนพระราม 9 (ซอย 7) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 64/1 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงสาโรงเหนือ อาเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้ วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะ
ต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1.

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

2.

1.1 จัดส่ง สาเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน หรือบัตรประจ าตัว ข้าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ม อบฉั นทะเป็นชาวต่า งประเทศ)
ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
1.2 ผู้รั บมอบฉั นทะต้องแสดงบัตรประจ าตัว ประชาชน หรื อบัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ หรื อหนั งสือเดินทาง (กรณีผู้รั บ มอบฉั นทะเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 ให้ส่งสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
2.2.1 ให้ส่งเอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบ
ฉันทะจริง
2.2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จาเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค)
2.2.3 สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ
2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 : ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
อายุ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
79 ปี

ที่อยู่

61/80 ซอยทวีมติ ร 10 ถนนพระราม 9 (ซอย 7) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี –
ต.ค. 2541 – ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

2542 – 2556

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จากัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่มีสว่ นได้เสีย

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
อายุ

กรรมการอิสระ
52 ปี

ที่อยู่

9 หมู่ 9 ซอยแบริ่ง 64/1 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงสาโรงเหนือ อาเภอเมือง
สมุทรปราการ 10270

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (%)

- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)

มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จากัด

เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด

ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จากัด
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด
(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

ไม่มีสว่ นได้เสีย
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามข้อกาหนดเรื่องจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1)

บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

(2)

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้อานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือ นประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้า มดังกล่ าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ
(2.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคั ญ
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสั ม พั นธ์ ท างธุ ร กิ จ ดั งกล่ า ว รวมถึ งการท ารายการทางการค้ า ที่ก ระท าเป็ นปกติ เ พื่ อประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ย วกับ สินทรั พย์ห รื อบริ การ หรื อการให้ห รือรั บความช่ ว ยเหลือทางการเงิน ด้วยการรั บหรื อให้กู้ยืม
ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่
ต้องชาระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่าทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
(2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้า นบาทต่อปีจากบริษั ทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(2.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(2.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยสาคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยสาคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ ม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุ ม สามัญประจ าปีภ ายในสี่เ ดือนนับแต่วั นสิ้ นสุดของรอบปีบัญชี ของบริ ษั ท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวั นก่อนวันประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้ อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้ อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เท่าจานวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า
หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
ข้อ 18. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 19. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่ า สามในสี่ของจ านวนเสีย งทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ ม และมีสิท ธิออกเสีย ง
ลงคะแนน
(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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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9
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Stamp
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หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

เขียนที…่ …………………………………………………………………………
Made at

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

Date

Month

Year

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

Nationality

อยู่บ้านเลขที…่ …………………………..…..ถนน…………………………………………….…………….……………………………….………………ตาบล/แขวง..…………………………...…………………………………………………
Residing at No.

Street

Sub-district

อาเภอ/เขต…………………………………………………………………….………………..จังหวัด……………………………………………………………….…...……………………รหัสไปรษณีย…์ ……………………………………….
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…………………………รหัสไปรษณีย…์ …………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

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

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

or

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

Years Residing at No.

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

Sub-district

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

District

Province

Post Code
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9
Attachment No. 9

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2560

ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2017 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 ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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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อากรแสตมป์
Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที…่ …………………………………………………………………………

Made at

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

Month

Year

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

Nationality

Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

or

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

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

or

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

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2560

ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2017 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)  วาระที…
่ ……เรื่อง…………………………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 วาระที…
่ ……เรื่อง…………………………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 วาระที…
่ ……เรื่อง…………………………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
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 วาระที…
่ ……เรื่อง…………….…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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)  วาระที…
่ ……… เลือกตั้งกรรมการ
Agenda

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

To Consider the Election of Directors.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
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.

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

Signed

Proxy

Signed

Proxy

Signed

Proxy

(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………………………)

หมายเหตุ
Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of directors, the voter may elect some or all of the nominees.
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3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบที่ 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.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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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 1/2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2560 to be held on April 26, 2017 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
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.
__________________________________

 วาระที…
่ ……………………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

 วาระที…
่ ……………………เรื่อง…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 วาระที…
่ ……………………เรื่อง…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 วาระที…
่ ……………………เรื่อง…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 วาระที…
่ ……………………เรื่อง…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 วาระที…
่ ……………………เรื่อง…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 วาระที…
่ ……………………เรื่อง…………………………………………………………
Agenda

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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 วาระที…
่ ………………………………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda

To Consider the Election of Directors.

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

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

(……………………….……………)
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Stamp

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3

20 บาท

Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)
เขียนที…่ …………………………………………………………………………
Made at

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

Month

Year

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

Residing at No.

ถนน ……………………………..………… ตาบล/แขวง ………………………...…………… อาเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย…์ ……………………
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

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

or

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

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

or

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

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2560
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2560

ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on April 26, 2017 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

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

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 และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้............................................................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)  วาระที…่ ………………………………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)
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Disapprove

Shares

Abstain

Shares
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 วาระที…่ ………………………………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

 วาระที…่ ………………………………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

 วาระที…่ ………………………………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

 วาระที…่ ………………………………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)  วาระที…่ ………………………………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda

To Consider the Election of Directors.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein

ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

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,

หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมี่ ีการ
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 ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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
Remarks

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่ าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ 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.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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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 1/2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ CNS Convention Center
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2560 to be held on April 26, 2017 at 10.00 a.m., at CNS Convention Center

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

Shares

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

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

Shares

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

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

Shares

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

Subject:

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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

Shares

 วาระที่................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda

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

(………………………….………….…)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท: +66(0) 2638 5000 +66(0) 2287 6000 โทรสาร: +66(0) 2287 6001
เว็บไซตบริษัท: www.nomuradirect.com เลขทะเบียน บมจ.: 0107537000653
NOMURA DIRECT: +66(0) 2638 5500

