บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ครั้งที่ 1/2559
วันจันทรที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2559
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559

เรียน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558
2. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
4. ประวัติของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
7. แผนที่สถานทีจ่ ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย)
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. รายงานประจาปี 2558

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้กาหนดให้ วันที่
23 มีนาคม 2559 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบี ยนในวัน ที่ 24 มี น าคม 2559 การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี ค รั้ งที่ 1/2559 ก าหนดให้ จัด ขึ้ นในวัน จั นทร์ ที่
25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 เมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
(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
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2558 บั น ทึ ก ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์
สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ กาหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้ น บริษัทฯ จึงได้จัดทางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจาปี ตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรจากก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และ
การจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อย
กว่า 20,798,193 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ
หรือกิจกรรมที่สาคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 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

ปีบัญชี 2555
(ม.ค. 55 –
ธ.ค. 55)
187.99

21.00

21.30

20.00

-

-

-

-

-

2,150,469,000

2,150,469,000

2,150,469,000

716,823,000

0.183

0.18

0.17

0.16

93.063

90.282

92.78

61.01

387.083

387.08

365.58

114.69

1

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท ฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงมีการปรับข้อมูลที่แสดงเป็นฐานเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้

2

กาไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ สาหรับปีบัญชี 2557 ที่แสดงเปรี ย บเทียบนี้ แตกต่างจากข้อมูลที่ นาเสนอในปีก่อ น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากการนามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ โดยกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิม
425.21 ล้านบาท เป็น 428.75 ล้านบาท และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ 91.03 เป็นร้อยละ 90.28
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4)

3

การจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกาไรเป็นสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิสาหรับปี
จนกว่ า ทุ น ส ารองจะมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น นอกจากนี้ บริ ษั ทฯ ยั งมี ก าไร
เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกาไรจากกาไรสุทธิสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นสารองตามกฎหมายเป็นจานวนเงิน
21,000,000 บาท และการจ่า ยเงิ นปั นผลในอั ตราหุ้น ละ 0.18 บาท หรือ ประมาณร้อ ยละ 93.06 ของ
กาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
สารองตามกฎหมาย
สารองทั่วไป
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน

21,000,000.00 บาท
0.00 บาท
387,084,420.00 บาท

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

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากกาไรสุทธิสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในวันที่
23 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
24 มี นาคม 2559 และก าหนดให้ จ่า ยเงิ นปั นผลดั งกล่ าวในวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทั้ งนี้ การให้สิ ท ธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
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อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2558 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 2558
(ม.ค. 58 –
ธ.ค. 58)

ปีบัญชี 2557
(ม.ค. 57 –
ธ.ค. 57)

ปีบัญชี 2556
(ม.ค. 56 –
ธ.ค. 56)

ปีบัญชี 2555
(ม.ค. 55 –
ธ.ค. 55)

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

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

-

-

15,000

15,000

300,000
240,000

300,000
240,000

286,000
220,000

286,000
220,000

บาเหน็จกรรมการรายปีซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ อ นุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้
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บาเหน็จกรรมการรายปี ซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คานวณตาม
สัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ

250,000 บาท ต่อปี
220,000 บาท ต่อปี
240,000 บาท ต่อปี
220,000 บาท ต่อปี

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 2559 เป็นจานวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่มีค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอื่นที่ มิใช่
กรรมการอิสระและมิใช่กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คานวณตามสัดส่วนระยะเวลา
ของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1.
2.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

300,000 บาท ต่อปี
240,000 บาท ต่อปี

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีการให้สทิ ธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กาหนดว่ า
“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่ง
พ้นจากตาแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับ เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ” กรรมการที่ต้องออก
ตามวาระในปีนี้ คือ
1. นายทาคาฮิโต นากามูระ
2. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

กรรมการอานวยการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการ และทาหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในปีนี้จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1. นายทาคาฮิโต นากามูระ

เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอานวยการ

2. นางวัธนี พรรณเชษฐ์

เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสารที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน
4172 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นามาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา
บัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายอื่นของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้
2. ก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี เ ริ่ ม ต้ น วั น ที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2559 เป็นจานวนเงิน 1,300,000 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
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ชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญชี

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)
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2556 (3 รอบปีบัญชี)
2557-2558 (2 รอบปีบัญชี)

(สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อปฎิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน)
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ ส่งมอบงาน
ตามกาหนดเวลา ให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

2. การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้จัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมหารือกั บผู้บริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อตอบคาถามที่
เกี่ยวข้องทุกปี

3. ชื่อเสียงในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง

4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสาหรับปี
บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมา และเป็ น อั ต ราที่ ส ามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ยนอื่ น ที่ มี ขนาด
และบริการที่ใกล้เคียงกัน

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการ
ด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีกับบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
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ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ปีบัญชี 2558
(ม.ค. 58 –
ธ.ค. 58)

ปีบัญชี 2557
(ม.ค. 57 –
ธ.ค. 57)

ปีบัญชี 2556
(ม.ค. 56 –
ธ.ค. 56)

สานักงาน อีวาย1

สานักงาน อีวาย1

สานักงาน อีวาย1

นางสาวรัตนา
จาละ
1,250,000

นางสาวรัตนา
จาละ
1,200,000

นางสาวสมใจ
คุณปสุต
1,150,000

ปีบัญชี 2555
(ม.ค. 55 –
ธ.ค. 55)
สานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง
นางสาวสมใจ
คุณปสุต
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)

1

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เดิมชื่อบริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4172 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 แห่งบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นามาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา
บัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายอื่นของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้
2. ก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี เ ริ่ ม ต้ น วั น ที่ 1 มกราคม 2559 และสิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2559 เป็นจานวนเงิน 1,300,000 บาท
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระ
ผูกพัน (Structured Notes) จานวนไม่เกิน 3,000,000,000 บาทหรือเทียบเท่า
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีการขยายกิจการในด้านต่างๆ เช่น การให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การลงทุน
และ/หรื อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นทั่ ว ไป ท าให้ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด หาเงิ น ทุ น ส าหรั บ การขยายกิ จ การ
โดยส่วนของผู้ถือหุ้นก็มีการขยายตัวจากการเพิ่มทุนชาระแล้วและกาไรจากการดาเนินงานตลอดจนเป็นการ
สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพื่ อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท
ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (Structured Notes) จานวนไม่เกิน 3,000,000,000
บาทหรือเทียบเท่า แต่ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทุกประเภทรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือหุ้นกู้ที่ผู้ ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (Structured Notes) ภายในวงเงิน
ไม่ เ กิ น 3,000,000,000 บาทหรื อ เที ย บเท่ า โดยให้ มี ผ ลจนกว่ า ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะมี ม ติ ย กเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์:

1. เพื่อจัดหาเงินทุนและเพื่อสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัทฯ เช่น การให้สินเชื่อเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ
2. เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุน

ประเภทตราสารหนี้:

หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้น กู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (Structured Notes)
ระยะสั้น หรื อ ระยะยาว ชนิดระบุชื่ อผู้ถือหรือไม่ร ะบุชื่อ ประเภทด้อยสิท ธิหรื อไม่ด้อยสิท ธิ
มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ตราสารหนี้”

มูลค่าการเสนอขาย:

วงเงิ น รวมและมู ล ค่ า คงค้ า งไม่ เ กิ น 3,000,000,000 บาท หรื อ เทีย บเท่ า ในสกุ ล เงิ น อื่ น
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนกาหนด และ/หรือ ตราสารหนี้ครบกาหนด บริษัทฯ
สามารถออกตราสารหนี้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายตราสารหนี้ชุดใหม่รวมกับมูลค่า
ตราสารหนี้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 3,000,000,000 บาท
หรือเทียบเท่า

อายุของตราสารหนี้:

สาหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นทุกประเภท ไม่เกิ น 270 วัน และ ไม่เกิน
30 ปี สาหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะยาวทุกประเภท ทั้งนี้ นับจากวันที่ออกตรา
สารหนี้ชุดและรุ่นนั้นๆ

สกุลเงิน:

สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

อัตราดอกเบี้ย/ส่วนลด:

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
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หลักทรัพย์อ้างอิง (กรณี
หุ้นกู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้
อนุพันธ์ระยะสั้น):

หลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น
กู้อนุพันธ์ และหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น

การไถ่ถอนก่อนกาหนด:

ผู้ถือตราสารหนี้อาจมีหรือไม่มีสิท ธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกาหนด และ/หรือ บริษัทฯ
อาจมีห รื อไม่มีสิท ธิขอไถ่ถ อนตราสารหนี้คื นก่อนกาหนด ทั้งนี้ ให้เ ป็นไปตามข้อตกลงและ
เงื่อนไขของการออกตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย:

เสนอขายตราสารหนี้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทาการเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวในประเทศ
ไทย และ/หรื อ ในต่ า งประเทศ ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป (Public Offering) และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบันในต่ า งประเทศ และ/หรื อ ผู้ล งทุนรายใหญ่ ในคราวเดีย วกันหรื อหลายคราว ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร
หนี้นั้น

เงื่อนไขอื่นๆ:

การออกและเสนอขายตราสารหนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมาย ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ผู้มีอานาจกระทาการ
แทน”) มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ ในส่ว นที่ ยังไม่ ได้ กาหนด ตามความจ าเป็น และเห็น สมควรที่ จะต้อ งก าหนดตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อเฉพาะของตราสารหนี้ ลักษณะการขายตราสารหนี้ จานวนตราสารหนี้ที่จะออกและ
เสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ การค้าประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ
ระยะเวลาไถ่ถอน สิ ทธิของผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนกาหนด สิทธิในการซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรอง
สิทธิของผู้ถือตราสารหนี้ในการให้ผู้ออกตราสารหนี้ไถ่ถอนก่อนกาหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภท
ตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการ
เสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้มีอานาจกระทาการ
แทนมีอานาจในการให้ข้อมูล จัดทาเอกสารและ/หรือคาขออนุญาต นาตราสารหนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ นาตราสารหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตรา
สารหนี้ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ศู นย์ซื้อขายหลั กทรั พย์ หรื อตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์ ก รใดๆ
ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขออนุญาตดาเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แต่งตั้งนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้ นกู้ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย ผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรือ
ที่ปรึกษาอื่นๆ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงการติดต่อ เจรจา เข้าทา
ส่งมอบ และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ก่อภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม และดาเนินการใดๆ ทั้งปวง
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ตามที่จาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้รวมถึงดาเนินการต่างๆ ตามที่
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
อนึ่ง อ้างอิงตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข)
กาหนดให้การกู้เงินของบริษัทโดยการออกตราสารหนี้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรื อไม่ได้ใช้วงเงินตามมตินี้ให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีต่อๆ ไป
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการ
อิส ระของบริษั ท ฯ เข้า ร่ วมประชุ มแทนเพื่อ รั กษาสิท ธิ และเพื่ อ ให้ ก ารลงคะแนนเสี ยงตามสิ ทธิ ที่ พึงจะมี ใ น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้ผู้รับ
มอบอานาจของท่าน เพื่อนามามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ พีตกานนท์)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปีครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ณ
เวลาเปิดประชุม 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมมาประชุมจานวน 174 คน
เป็นจานวนผู้มีสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้นรวม 199 ราย นับจานวนหุ้ นได้ 1,888,556,557 หุ้น หรือร้อยละ 87.80 ของหุ้นที่
ออกและจาหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจานวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
ประธานกล่าวแนะนากรรมการบริษัทฯ 8 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุเทพ พีตกานนท์
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบว่ า กรรมการบริษั ท ฯ จ านวน 2 ท่ า น คื อ นายชิ น อิ จิ มิ ซูโ น ซึ่งด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอานวยการ และนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการ ตามที่ได้ปรากฎในรายชื่อคณะกรรมการใน
รายงานประจาปี 2557 หน้า 4 ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายทาคาฮิโต นากามูระ ซึ่งจะดารงตาแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการอานวยการ แทน
นายชิ นอิ จิ มิ ซูโ น และนายจิ โ ร ยามากู จิ ซึ่งจะด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ โดยมี ผ ลในวั น ที่
6 พฤษภาคม 2558 และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทั้ง
2 ท่ าน เป็น ผู้มี ประสบการณ์ ในธุรกิ จหลัก ทรั พย์มากว่า 25 ปี และ 24 ปี ตามล าดั บ และเป็ น ผู้ มีค วามรู้ค วามสามารถ
เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทฯ มติดังกล่าวได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2558 ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมครั้งนี้ และทั้ง
2 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
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ประธานกล่าวแนะนาคุณรัตนา จาละ และคุณจิตตภู มูลศาสตร์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และ
คุณเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กาหนดให้คุณเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์
แม็คเค็นซี่ จากัด ซึ่งมีความอิสระ เป็นผู้สังเกตการณ์ และสอบทานความเหมาะสมของการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
จากนั้น ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่
ละวาระของการประชุม ดังนี้


ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ
ตอนลงทะเบียน



ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่ง
คะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สาหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่
แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้



สาหรับผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือ
หุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนาคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง
ลงคะแนนอีก



ในวาระทีเ่ กี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผล
คะแนนเป็น รายบุ ค คล เพื่อ ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกั บบรรษัท ภิบ าลที่ ดีของตลาดหลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)



การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น
โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่า วมาหักออกจาก
จานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ



หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ค วาม
เห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ



จานวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจานวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้า
ร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ประธานได้แจ้งจานวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว



ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณา ประธานจะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระเรื่องอื่นๆ
2/15

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

14

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)



บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้ นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วั น ที่ 25 เมษายน 2557 (ตามเอกสารที่ ส่ ง มาด้ ว ย หมายเลข 1) เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย และได้ น าส่ ง ให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่
รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cns.co.th) แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2557 บันทึกถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,888,516,675 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
1,125,050 เสียง

วาระที่ 2

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.94
0.00
0.06

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุม (ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงใน
รายงานประจาปี 2557)
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคาถามดังนี้
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คาถาม

คุณภาณุ ตั้งพูลสินธนา สอบถามว่า สานักงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) เป็นสานักงานตัวแทนที่บริษัทฯ เปิดเพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทยใช่หรือไม่ หรือเป็นสานักงานตัวแทนที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของสปป.ลาว
หรือหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้าโขงด้วยเช่นกัน

คาตอบ ประธานชี้แจงว่า สานักงานตัวแทนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
ไม่สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของภูมิภาคอินโด
จีน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยเฉพาะศักยภาพในด้าน
ตลาดทุนของสปป. ลาว บริษัทฯ จึงจัดตั้งสานักงานตัวแทนขึ้นเพื่อดาเนินการรวบรวมและ
รายงานข้ อมู ล ด้ า นตลาดทุน ของสปป. ลาว ต่อ ส านั กงานใหญ่ เพื่ อน าข้ อ มูล ไปใช้ ใ นการ
วางแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ


คาถาม

คุณภาณุ ตั้งพูลสินธนา สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเปิดสานักงานตัวแทน
ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ได้ ด้ ว ยหรื อ ไม่ หรื อ ส านั ก งานตั ว แทนที่ ส ามารถ
ให้บริการส่งคาสั่งซื้อหลักทรัพย์ไทยจากประเทศลาวมายังประเทศไทยได้ด้วยหรือไม่

คาตอบ ประธานชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีการพิจารณาแผนดังกล่าวในขณะนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ตั้ งแต่ วั น ที่
1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธัน วาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน
ดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม


คาถาม

คุณ ภาณุ ตั้ งพู ลสิ น ธนา สอบถามถึง สาเหตุ ห ลั กของการเพิ่ มขึ้ น ของเงิ น กู้ยืม จากสถาบั น
การเงิน ณ สิ้น ปี 2557 ที่เพิ่ มสู งขึ้น มากจากปี 2556 ซึ่ง แสดงอยู่ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 16 ในรายงานประจาปี 2557 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมมีสาเหตุหลักจาก
ความต้องการในการนาเงินมาใช้ในการเสริมสภาพคล่องของกิจการ หรือเป็นการสารองเงิน
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง
ปลายปี 2557 ตามที่ได้อธิบายไว้ในวาระ 2

คาตอบ ประธานชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Margin Loan Business) ทีม่ ีการเติบโตจากระดับ 5,000 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2556 ไปอยู่ที่ระดับ 9,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 ทาให้บริษัทฯ มีความจาเป็นใน
การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจดังกล่าว


คาถาม

คุณภาณุ ตั้งพูลสินธนา สอบถามเพิ่มเติมถึงเงินลงทุน ทั่วไปซึ่งแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 11 ในรายงานประจาปี 2557 โดยตั้งข้อสังเกตว่า ยอดคงเหลือของตราสารทุน
ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ สิ้นปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากยอดคงเหลือ
ณ สิ้ น ปี 2556 รวมทั้ ง ไม่ มี ก ารด้ อ ยค่ า เพิ่ ม ขึ้ น และสอบถามว่ า เงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วเป็ น
เงินลงทุนส่วนใด และหากบริษัทฯ ยังคงถือเงินลงทุนดังกล่าวต่อไป บริษัทฯ คาดว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวจะยังคงราคานี้ต่อไปในปี 2558 และ 2559 หรือไม่ อย่างไร

คาตอบ ประธานชี้ แจงว่ า บริ ษั ทฯ ถื อเงิ น ลงทุ น ดังกล่ าวมาเป็ น เวลานานแล้ ว และมอบหมายให้
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ชี้แจงว่า เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหุ้นทุนที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่มีความจาเป็นในการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้นใน
ปี 2558 โดยแบ่งการชี้แจงออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) เงินลงทุนในบริษัทที่ไม่มีการตั้งด้อยค่า ณ สิ้นปี 2557 - ปัจจุบันหุ้นทุนของบริษัทเหล่านี้
มีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่า ต้นทุนของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือไว้มาก จึงคาดว่า บริษัทฯ ไม่มี
ความจาเป็นในการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับเงินลงทุนส่วนนี้ในปี 2558
2) เงินลงทุนในบริษัทที่ถูกตั้งด้อยค่าไว้แล้ว ณ สิ้นปี 2557 – ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้มีฐานะ
การเงินที่ดีขึ้นมาก จึงคาดว่า บริษัทฯ จะไม่มีการตั้ง ค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มขึ้น สาหรับเงิน
ลงทุนส่วนนี้ในปี 2558
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,890,569,018 เสียง
ไม่เห็นด้วย
105,000 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 4

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.01
0.00

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และการจ่ายเงินปันผล
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงานที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทฯ จะต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิสาหรับงวดบัญชีดังกล่าวเป็นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 5 จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 21,300,000 บาท และ
การจ่ ายเงิ นปั นผลในอั ตราหุ้น ละ 0.18 บาท หรื อคิ ด เป็ นประมาณร้ อยละ 91.03 ของก าไรสุ ทธิ ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกาไร
และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
สารองตามกฎหมาย
สารองทั่วไป
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน

21,300,000.00 บาท
0.00 บาท
387,084,420.00 บาท

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

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2558 และกาหนดให้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,890,386,864 เสียง
ไม่เห็นด้วย
135,000 เสียง
งดออกเสียง
165,154 เสียง
วาระที่ 5

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.98
0.01
0.01

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติ จ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้
บาเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557 คานวณตามสัดส่วนระยะเวลาของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ท่านละ

250,000 บาท ต่อปี
220,000 บาท ต่อปี
240,000 บาท ต่อปี
220,000 บาท ต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ สาหรับการเข้าประชุมกรรมการในแต่ละครั้งสาหรับรอบปีบัญชี 2558
(1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) เป็นจานวนเงิน 20,000 บาทต่อท่าน และไม่มีค่าเบี้ยประชุมแก่
กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สาหรับรอบปีบัญชี 2558 (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) ดังนี้
1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

300,000 บาท ต่อปี
240,000 บาท ต่อปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม


คาถาม

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข สอบถามถึงยอดรวมค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี

คาตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ชี้แจงว่า ยอดรวมค่าตอบแทนกรรมการแสดงอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2557 หน้ า 45 ซึ่ งประกอบด้ วยบ าเหน็ จกรรมการจานวน 2,310,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจานวน 780,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการจานวน
1,060,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,150,000 บาท
7/15

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

19



คาถาม

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข สอบถามเพิ่มเติมถึงยอดรวมของบาเหน็จเพิ่มเติมหรือโบนัส

คาตอบ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจ่ายโบนัสให้เฉพาะกรรมการบริหาร
โดยแสดงรวมกับค่าตอบแทนของผู้บริหาร ในรายงานประจาปี 2557 หน้า 45
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,889,573,784 เสียง
ไม่เห็นด้วย
1,011,000 เสียง
งดออกเสียง
249,154 เสียง
วาระที่ 6

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.93
0.06
0.01

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออก
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการ และทาหน้าที่
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระในปีนี้จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
(1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล
(2) นายนาโอกิ ซูกาย่า
(3) นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการบริหาร
เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการบริหาร
เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการบริหาร

(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในเอกสารทีส่ ่งมาด้วย หมายเลข 2)
ประธานขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
บรรษัทภิบาลที่ดี
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการคราวละท่าน

8/15

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

20

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)

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายนิมิต วงศ์จริยกุล เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,890,684,861 เสียง
ไม่เห็นด้วย
135,000 เสียง
งดออกเสียง
92,100 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.01
0.00

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายนาโอกิ ซูกาย่า เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,890,684,811 เสียง
ไม่เห็นด้วย
135,050 เสียง
งดออกเสียง
92,100 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.01
0.00

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางกฤษณา แซ่หลิ่ว เป็นกรรมการบริหารต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,890,687,957 เสียง
ไม่เห็นด้วย
135,000 เสียง
งดออกเสียง
92,150 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.01
0.00

ภายหลังจากที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งแล้ว
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมประชุม ต่อไป ทั้งนี้
กรรมการทั้ง 3 ท่าน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
วาระที่ 7

พิจารณาเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัท ฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้
ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น การแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามข้อบังคับของบริษัทฯกาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้นาย ฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน อันจะช่วยให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ / หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้า
ร่วมประชุมในวาระนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip
Wing Lun Chow) ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะ
มีผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการอื่นที่
มิใช่กรรมการบริหาร 2 ท่าน
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
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คาถาม

คุณ ภาณุ ตั้ งพู ล สิ น ธนา สอบถามถึ ง ความจ าเป็ น และความเหมาะสมของโครงสร้ า งของ
กรรมการบริษัทฯ จากการเพิ่ม จานวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่ อีก 1 ท่าน โดยตั้ง
ข้อสังเกตในเรื่องจานวนกรรมการที่มาจากกลุ่มโนมูระ

คาตอบ ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับ ข้อสังเกต และชี้แจงว่า ในฐานะกรรมการบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการทุกท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย
ความเป็นกลาง เป็นอิสระ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มี
กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun
Chow) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ มานาน ซึ่งการเปลี่ยนโครงสร้า ง
ผู้ถือหุ้น ทาให้บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับกลุ่มโนมูระ
ดังนั้น บริษัทฯ ต้องการผูม้ ีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจการบริหารจัดการต่างๆ ใน
เครือข่ายของกลุ่มโนมูระ เพื่อมาสนับสนุนการบริหารบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,890,298,067 เสียง
ไม่เห็นด้วย
289,000 เสียง
งดออกเสียง
361,150 เสียง
วาระที่ 8

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.97
0.01
0.02

พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี เ ริ่ ม ต้ น วั น ที่
1 มกราคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2558 และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
(1) แต่งตั้ง บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3734 หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาว
รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นามาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือ
สอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบัติงาน
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ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้
(2) กาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 เป็นจานวนเงิน 1,250,000 บาท
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานมอบหมายให้ นางวัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงข้อมูล ต่อ
ผู้ถือหุ้น
นางวั ธ นี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระ ชี้ แ จงว่ า ค่ า สอบบั ญ ชี จ านวน
1,250,000 บาท ที่บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอมานั้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 50 ,000 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมในการขึ้นค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้วเห็นว่า สภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันทาให้ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกรรมของบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ขึ้นค่าสอบ
บัญชีตามที่เสนอ
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม


คาถาม

คุณภาณุ ตั้งพูลสินธนา สอบถามว่า สานักงานสอบบัญชี Ernst
เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มโนมูระในต่างประเทศด้วยหรือไม่

& Young

หรือ อีวาย (EY)

คาตอบ นางวัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า กลุ่มโนมูระ
ไม่ได้กาหนดให้บริ ษัทฯ ต้องใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับกลุ่มโนมูระในต่างประเทศ บริษัทฯ มี
ความเป็นอิสระในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เป็นความบังเอิญที่บริษัทฯ
ใช้ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกับกลุ่มโนมูระในต่างประเทศ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,890,681,067 เสียง
ไม่เห็นด้วย
135,000 เสียง
งดออกเสียง
132,150 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.98
0.01
0.01
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระ
ผูกพัน (Structured Notes) จานวนไม่เกิน 3,000,000,000 บาทหรือเทียบเท่า
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณายกเลิกมติใน
วาระที่ 14 ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 26 เมษายน 2556 การออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ทุกประเภทซึ่งรวมถึงหุ้น กู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิ น
1,500,000,000 บาทหรือเทียบเท่า (มติเดิม) และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ทุกประเภทรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน (Structured Notes) ภายในวงเงินไม่เกิน
3,000,000,000 บาทหรือเทียบเท่า แทนมติเดิม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม


คาถาม

คุณสมจิตร เดิมธรณินทร์ สอบถามถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งแสดง
อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจาปี 2557 หน้า 161 โดยตั้งข้อสังเกตว่า
บริษัทฯ มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ค่อนข้างมาก

คาตอบ ประธานชี้แจงว่า ปัจจัยหลักในการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม คือ การขยายตัวของธุรกิจเงินให้กู้ยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Margin Loan Business) ทีม่ ีการเติบโตจากระดับ 5,000 ล้าน
บาท ณ สิ้นปี 2556 ไปอยู่ที่ระดับ 9,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 ตามที่ได้ชี้แจงในวาระ
ก่อนหน้านี้ สาหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 16 ในรายงานประจาปี 2557 หน้า 147


คาถาม

คุณสมจิตร เดิมธรณินทร์ สอบถามว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ในวงเงินจานวน
1,500 ล้านบาท ตามที่เคยอนุมัติไว้แล้วหรือไม่

คาตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ชี้แจงว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินผ่านการออก
หุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการออกตั๋วแลกเงินในระหว่างปี 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอด
คงเหลือของตั๋วแลกเงิน ณ สิ้นปี 2557 จานวน 300 ล้านบาท
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คาถาม

คุณสมจิตร เดิมธรณินทร์ สอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทฯ ต้องการเสนอให้อนุมัติวงเงิน
ในการออกหุ้นกู้ในปี 2558 จานวน 3,000 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทฯ ยังไม่ได้
ใช้วงเงินหุ้นกู้จานวน 1,500 ล้านบาท อีกทั้งยังคงสามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้

คาตอบ ประธานกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นสาหรับคาถาม และชี้แจงว่า ในการจัดเตรียมแหล่งเงินทุน
บริษัทฯ ควรใช้แหล่งเงินทุนจากหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้ การกู้ยืมจากสถาบันการเงินมี
วงเงินที่จากัด การออกตราสารหนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทฯ ในการเตรียมความ
พร้อมในการหาแหล่งเงิ นทุนเพิ่ มเติม เพื่อสนับ สนุน กรณี ที่บริษัท ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้
เงินทุน แม้ว่าในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้ใช้วงเงินดังกล่าว แต่เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มองเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดทุนไทยในอนาคต บริษัทฯ จึง
พิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินทุน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างรอบคอบต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
1,889,484,013 เสียง
ไม่เห็นด้วย
135,000 เสียง
งดออกเสียง
1,329,204 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.92
0.01
0.07

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ


คาถาม

คุณภาณุ ตั้งพูลสินธนา แจ้งว่า ขณะนี้กลุ่มโนมูระมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 85 ทา
ให้อัตรา Free Float ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด จึงเสนอแนะให้
กลุ่มโนมูระลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้อัตรา Free Float ของบริษัทฯ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้ โดยที่กลุ่มโนมูระยังคงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ อ้างอิงจากข้อมูลที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2557 กลุ่มโนมูระ
ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจานวนร้อยละ 85.78 จึงทาให้อัตรา Free Float ของบริษัทฯ เหลือ
เพี ย งร้ อ ยละ 14.22 ซึ่ ง ต่ ากว่ า หลั ก เกณฑ์ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ก าหนดไว้ ที่ ร้ อ ยละ 15
นอกจากนี้ ยังได้สอบถามถึงจานวนค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มโดยประมาณที่บริษัทฯ อาจจ่าย
ชาระในกรณีที่ บ ริษั ทฯ ไม่ ส ามารถดารงอั ต รา Free Float ได้ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนดในปีที่ 2 ขึ้นไป รวมไปถึงช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ส่วนเพิ่ม พร้อมทั้งขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว

13/15

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

25

คาตอบ ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวกฤษณา
กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องมีการปิด สมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 บริษัทฯ จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์ในการ
ดารงอัตรา Free Float ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับหนังสือเตือนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อขอให้พิจารณาดาเนินการแก้ไขกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดารงอัตรา Free Float ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด และหากบริษัทฯ ยังไม่สามารถการดาเนินการแก้ไขการดารงอัตรา Free
Float ได้ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีหนังสือเวียนให้บริ ษัทฯ ชาระค่าธรรมเนียมส่วน
เพิ่มตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งคิดเป็นจานวนเงินประมาณ 700,000 บาท อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทฯ มีมาตรการในการดาเนินการแก้ไขการดารงอัตรา Free Float ที่ชัดเจน หรือหาก
บริษัทฯ มีการดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ภายในกรอบเวลาที่กาหนด บริษัทฯ ก็จะไม่
จาเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มดังกล่าว


คาถาม

คุณวชิระ ทยานราพร ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ ค้าตราสารหนี้ซึ่งบริษัทฯ
เริ่มดาเนินงานในช่วงปี 2556 ตามที่ ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี 2557 หน้า 15
และสอบถามถึงรายได้ของธุรกิจดังกล่าวในงบการเงิน

คาตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทา
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน (Segmentation) แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32
ในรายงานประจาปี 2557 หน้า 158 ซึ่งแสดงกาไรจากธุรกิจค้าตราสารหนี้ของบริษัทฯ ในปี
2557 มีจานวนทั้งสิ้น 29 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีกาไรเพียงจานวน 2 ล้าน
บาท
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คาถาม

คุ ณ ศิ ริ พ ร ธนทิ ต ย์ อาสาพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ส มาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ล งทุ น ไทย กล่ า วชมที่ บ ริ ษั ท ฯ มี
ความก้าวหน้าในการดาเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น และสอบถามว่า บริษัทฯ จะได้รับการ
รับรองในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อใด

คาตอบ ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่ง
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดาเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองภายในไตรมาส 2 ของปีนี้
เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆ พิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าว
ปิดประชุมในเวลา 12.10 น.

ลงนาม

ประธานที่ประชุม
(นายสุเทพ พีตกานนท์)

ลงนาม

เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
การถือหุ้นในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

นายทาคาฮิโต นากามูระ
กรรมการอานวยการ
48 ปี
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ KEIO University ประเทศญี่ปุ่น
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558,
Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอานวยการ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558
Managing Director, Branch Manager, Tennouji branch
Nomura Securities Co., Ltd.
กรรมการอานวยการ
พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
-ไม่มีการถือหุ้นประมาณ 1 ปี (พ.ค. 2558 – เม.ย. 2559)
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ 8 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครั้ง
-ไม่ม-ี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
-ไม่ม-ี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่ม-ี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่ม-ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทางาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
การถือหุ้นในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
78 ปี
ปริญญาโทการบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558,
Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร DCP Refresher Course, 4/2550, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP), 16/2550, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Board Performance Evaluation, 2547, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 15/2545, Thai Institute of Directors Association (IOD)
ต.ค. 2541 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2542 - 2556
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จากัด (มหาชน)
2549 - เม.ย 2552
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
2542 - 2549
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
-ไม่มีการถือหุ้นประมาณ 17 ปี 7 เดือน (ต.ค. 2541 – เม.ย. 2559)
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง
-ไม่ม-ี

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่ม-ี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่ม-ี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 : บริ
ประวั
ษัทตฯิขอีองกรรมการที
กวาระหนึ่ง ่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตชื่อาแหน่
งปัจลจุบัน
-นามสกุ
อายุ
ตาแหน่งปัจจุบัน
วุอายุ
ฒิการศึกษา
การอบรมหลั
วุฒิการศึกษากสูตรกรรมการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน

ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิช์ ัย
กรรมการอิ
ดร. ประสิทสธิระ
์ กาญจนศักดิช์ ัย
51
ปี
กรรมการอิสระ
ปริ
51ญปีญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริAssessing
Company Performance
Enhancing
Good Corporate
Governance,
ญญาเอก สาขาการเงิ
น (เกียรตินิยม)
Boston University
ประเทศสหรั
ฐอเมริก2558,
า
Asst. Prof.
Mr. J. Thomas
Connelly,
จุฬาลงกรณ์
หาวิทยาลัยGovernance, 2558,
- Assessing
Company
Performance
Enhancing
GoodมCorporate
- หลัAsst.
กสูตรProf.
Director
Programจุ(DCP),
2547,
of Directors Association (IOD)
Mr. J.Certification
Thomas Connelly,
ฬาลงกรณ์
มหาวิThai
ทยาลัInstitute
ย
ธ.ค.
– ปัจจุบันCertification Program
กรรมการอิ
สระ2547, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลั2553
กสูตร Director
(DCP),
บริ
ษัทหลักทรั
ธ.ค. 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการอิ
สระพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริ
ษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการผู
จ้ ัดการไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแลนด์
บริ
ษ
ท
ั
ที
ซ
บ
ี
มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ี ัดไดคุ
การเระ จากัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จากัด
บริ
ษัท ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จากัด
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการผู
ัดการ
บริษัท ไดคุจ้เระ
(ไทยแลนด์) จากัด
บริ
ษ
ท
ั
ที
ซ
บ
ี
ี
ต.ค. 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ัดโฮม
การเซ็นเตอร์ จากัด
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริ
าร จากัด
บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นหเตอร์
บริ
ษัท ไทย คอนส์ แอนด์
ต.ค. 2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริ
หาร บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน
กรรมการผู
ัดการ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยจ้ คอนส์
บริ
ษัท ซี.เอ็จ้ มัด. การ
แมนูแฟคเจอริง่ จากัด
ก.ย. 2546 – ปัจจุบัน
กรรมการผู
กรรมการอิสระ
บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริง่ จากัด
พิกรรมการอิ
จารณาจากคุ
สระณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
-ไม่
มีการถือหุ้นณ-สมบัติในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
พิจารณาจากคุ
-ไม่มีการถือหุ้นประมาณ 5 ปี 5 เดือน (ธ.ค. 2553 – เม.ย. 2559)
ประมาณ 5 ปี 5 เดือน (ธ.ค. 2553 – เม.ย. 2559)
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ 11 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
-ไม่
- เข้มาร่-ี วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ 11 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
-ไม่ม-ี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลั
กเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา
ประเภทกรรมการที
่จะเสนอแต่งตั้ง
การถื
อหุ้นในบริ
หลักเกณฑ์
และวิษธัทกี ฯารสรรหา
(ณ
ธันษวาคม
การถืวันอทีหุ่้น31
ในบริ
ัทฯ 2558)
ระยะเวลาที
าแหน่
ง
(ณ วันที่ 31่ดธัารงต
นวาคม
2558)
กรรมการบริ
ัทฯ าแหน่ง
ระยะเวลาที่ดษารงต
การเข้
าประชุษมัทในรอบปี
บัญชี 2558
กรรมการบริ
ฯ
ความสั
พันธ์มทในรอบปี
างครอบครั
การเข้ามประชุ
บัญวชี 2558
ระหว่
ความสัางผู
มพั้บนริธ์หทารางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
-การด
กิจการอื
ที่เป็นงบริ
ษัทจดทะเบี
ารงต่นาแหน่
กรรมการ/ผู
้บริยหนารของกิจประธานกรรมการ
การอื่นในปัจจุบัน บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
จประธานกรรมการ
านวน 5 บริษัท ประกอบด้
วย
- กิจการอื่นที่ไเป็ม่นใช่บริบริษษัทัทจดทะเบี
จดทะเบียยนน
บริษัท ไทยแลนด์
ไอออนเวิคส์ จากัด (มหาชน)
1.
กรรมการผู
บริษัท ทีซีบี ไดคุเระ จากัด
จานวน
5 บริษ้จัทดั การ
ประกอบด้วย
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2.
กรรมการ
บริษัท ไดคุ
1. กรรมการผู้จดั การ
ทีซีบเี ระ
ไดคุ(ไทยแลนด์
เระ จากัด ) จากัด
3.
บริษัท ทีไดคุ
ซีบเี ระ
โฮม(ไทยแลนด์
เซ็นเตอร์ )จากั
2. กรรมการผู
กรรมการ ้จดั การ
จากัดด
4.
ประธานกรรมการบริ
ห
าร
บริ
ษ
ท
ั
ไทย
คอนส์
แอนด์
บิ
ล
ดิ้งดเมนูแฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
3. กรรมการผู้จดั การ
ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จากั
5.
้จดั การ หาร
บริษัท ซีไทย
.เอ็มคอนส์
. แมนูแอนด์
แฟคเจอริ
ด แฟ็คเจอริ่ง จากัด (มหาชน)
4. กรรมการผู
ประธานกรรมการบริ
บิลง่ ดิ้งจากั
เมนู
ม
ี
- กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง -ไม่
5. กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริง่ จากัด
่อบริ
ฯ ดแย้ง -ไม่ม-ี
- กิทางผลประโยชน์
จการอื่นที่อาจทตาให้
เกิษดัทความขั
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

ข้อพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า ข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีส่วนได้เสีย
- ถื อ หุ้น ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
ไม่มี

ไม่มี

(ณ วันที่ 9 มี.ค. 2559)

(ณ วันที่ 9 มี.ค. 2559)

- ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มดั ง กล่ า ว
ไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น ข้ า ราชการ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัทฯ

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลัก ษณะที่ เ ป็ น บิ ดามารดา คู่ ส มรส พี่น้ อง และบุ ตร รวมทั้ ง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุ มของบริษัท ฯ หรื อ
บริษัทย่อย

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่มี ห รื อเคยมี ค วามสัม พัน ธ์ท างธุร กิจ กับ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่ างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ เว้ น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีลั ก ษณะดังกล่ า ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา
เป็นปกติเ พื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริม ทรั พย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรั พย์เ ป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื่น ท านองเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ คู่ สั ญ ญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริ ษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่ า
ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่ า วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูล ค่า ของ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เ กี่ ย วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจ ารณาภาระหนี้ ดังกล่ า ว
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เ กิดขึ้นในระหว่ า งหนึ่งปีก่อนวั นที่มีค วามสัม พันธ์ท าง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีส่วนได้เสีย

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ สั ง กั ด อยู่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น
ที่ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ป รึ กษาทาง การเงิน ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ นกว่ า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ มีอ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่เ ป็น ผู้ถือ หุ้น ที่มีนั ย ส าคั ญ
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้ นส่ว นของผู้ให้บริ การทางวิ ช าชี พนั้นด้ว ย เว้ นแต่
จะได้พ้นจากการมีลั กษณะดัง กล่ า วมาแล้ ว ไม่น้อยกว่ า 2 ปีก่อนได้รั บการ
แต่งตั้ง

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่เ ป็นกรรมการที่ ไ ด้รั บการแต่ง ตั้งขึ้ นเพื่อเป็น ตัว แทนของกรรมการของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ

ไม่เป็น

ไม่เป็น

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสาคัญกับ
กิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ส าคั ญ ใน
ห้า งหุ้น ส่ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจานวน
หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพ
อย่า งเดีย วกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส าคั ญกับกิจ การของบริ ษัท ฯ หรื อ
บริษัทย่อย

ไม่มี

ไม่มี

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไ ม่ส ามารถให้ค วามเห็นอย่า งอิส ระเกี่ย วกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ

ไม่มี

ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
1.

2.

3.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของ
วันที่ 25 เมษายน 2559
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
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 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 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) 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 4 : ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ

63 ปี

ที่อยู่

138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้น

-0-

ประวัติการทางาน

ม.ค. 2545 - ปัจจุบัน
2543- ปัจจุบัน

การมีส่วนได้เสียใน

ไม่มีสว่ นได้เสีย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

วาระการประชุม

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ

55 ปี

ที่อยู่

504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้น

-0-

ประวัติการทางาน

มี.ค. 2542 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

การมีส่วนได้เสียใน

ไม่มีสว่ นได้เสีย

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

วาระการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัท ฯ ได้ปฎิบัติตามข้อกาหนดเรื่ องจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิส ระ ซึ่งเข้มกว่ า ข้อกาหนดขั้นต่าของส านักงานคณะกรรมการกากับ
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 6 : ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ ม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุ ม สามัญประจ าปีภ ายในสี่เ ดือนนับแต่วั นสิ้นสุ ดของรอบปีบัญชี ของบริ ษั ท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรีย กประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 16. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง 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)
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พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
กิจการอื่นๆ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 : แผนที่สถานทีจ่ ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โรงแรมสุโขทัย)
ณ ห้องบอลรูม 1 เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

อากรแสตมป์

Attachment No. 8
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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 8
Attachment No. 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีครั้งที่ 1/2559
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2559

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
to be held on April 25, 2016 at 10.00 a.m., at The Sukhothai Hotel, Ballroom 1, 13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่ งที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

Signed

Proxy

Signed

Proxy

Signed

Proxy

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

หมายเหตุ
Remarks

1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
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.

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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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 1/2559
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2559

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
to be held on April 25, 2016 at 10.00 a.m., at The Sukhothai Hotel, Ballroom 1, 13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

41

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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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 1/2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2559 to be held on April 25, 2016 at 10.00 a.m., at Ballroom 1, The Sukhothai Hotel

เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือจะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
13/3 South Sathorn Road, 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
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 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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อากรแสตมป์
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 1/2559
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2559

ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
to be held on April 25, 2016 at 10.00 a.m., at The Sukhothai Hotel, Ballroom 1, 13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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)

Shares

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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
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
ใบประจ
แบบหนัษงัทสืหลั
อมอบฉั
นย์ทะแบบที
่3
การมอบฉันทะในฐานะเป็
นAllonge
ผู้ถือาต่
หุ้นอannexed
ของบริ
กทรัof พProxy
โนมู
to the Form
No. ร3ะ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
The Proxy as a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจThe
าปีProxy
ครั้งทีas่ 1/2559
ในวัof นCapital
ที่ 25Nomura
เมษายน
2559
เวลา
10.00
น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย
a shareholder
Securities
Public
Company
Limited
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2559 to be held on April 25, 2016 at 10.00 a.m., at Ballroom 1, The Sukhothai Hotel
ในการประชุเลขที
มสามั่ 13/3
ญผู้ถือถนนสาทรใต้
หุ้นประจาปีครัเขตสาทร
้งที่ 1/2559
ในวันที10120
่ 25 เมษายน
10.00
น. ณและสถานที
ห้องบอลรูม่อื่น1ด้โรงแรมสุ
โขทัย
กรุงเทพฯ
หรือที่จ2559
ะพึงเลื่อเวลา
น ไปในวั
น เวลา
วย
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2559 to be held on April 25, 2016 at 10.00 a.m., at Ballroom 1, The Sukhothai Hotel
13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุ__________________________________
งเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

__________________________________
 วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 วาระที
่................................เรื
 (ก)
ให้ผู้รับมอบฉันทะมี่อง...............................................................................................................................................................
สทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Agenda

Subject:
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.


ให้ผผู้รู้รับับมอบฉั
มอบฉันนทะออกเสี
ทะมีสทิ ธิพยจิ งลงคะแนนตามความประสงค์
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ก)
(ข) ให้
Authorizing the Proxy
to vote for every items at his/her own discretion.ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:
 (ข) ให้ผู้รเห็ับมอบฉั
นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้าพเจ้าดังนี้
นด้วย...............................เสี
ยง  ไม่เห็นด้วย..................................เสี
ยง  งดออกเสียง............................เสียง
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain

Shares

 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
 วาระที่................................เรื
่อง...............................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Agenda
Subject:
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

ให้ผผู้รู้รับับมอบฉั
มอบฉันนทะออกเสี
ทะมีสทิ ธิพยจิ งลงคะแนนตามความประสงค์
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกาประการตามที
 (ก)
(ข) ให้
ของข้
พเจ้าดังนี้ ่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 (ข) ให้ผู้รเห็ับมอบฉั
นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้าพเจ้าดังนี้
นด้shall
วย...............................เสี
ยง instruction
 ไม่เห็as
นด้marked
วย..................................เสี
ยงherein:
 งดออกเสียง............................เสียง
The Proxy
vote in accordance with my/our
( / ) in the selected agendas
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
 วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 วาระที
่................................เรื
 (ก)
ให้ผู้รับมอบฉันทะมี่อง...............................................................................................................................................................
สทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Agenda

Subject:
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้
ผู้รับมอบฉั
นทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
Authorizing
the Proxy
to vote for
every items at his/her own discretion.ของข้าพเจ้าดังนี้
shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:
 (ข) ให้Theผู้รProxy
ับมอบฉั
นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 Proxy
เห็นด้shall
วย...............................เสี
ยง instruction
 ไม่เห็as
นด้marked
วย..................................เสี
ยงherein:
 งดออกเสียง............................เสียง
The
vote in accordance with my/our
( / ) in the selected agendas
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
 วาระที่................................เรื
่อง...............................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Agenda
Subject:
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.

(ก)
ให้
ผ
ร
้
ู
บ
ั
มอบฉั
น
ทะมี
สทิ ธิพยจิ งลงคะแนนตามความประสงค์
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกาประการตามที
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสี
ของข้
พเจ้าดังนี้ ่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked ( / ) in the selected agendas herein:

 (ข) ให้ผู้รเห็ับมอบฉั
นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้าพเจ้าดังนี้
นด้shall
วย...............................เสี
ยง instruction
 ไม่เห็as
นด้marked
วย..................................เสี
ยงherein:
 งดออกเสียง............................เสียง
The Proxy
vote in accordance with my/our
( / ) in the selected agendas
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
 เห็นด้วย...............................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง............................เสียง
Approve
Shares (ต่อDisapprove
Shares
Abstain
Shares
 วาระที่................................เรื
่อง เลือกตั้งกรรมการ
)
Agenda
To Consider the Election of Directors.
 วาระที่................................เรื
่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Agenda

Name of Director:

To Consider the Election of Directors.

ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
เห็ofนDirector:
ด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Name
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares

เห็
น
ด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
Name
of Director:
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
Name of Director:
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

Name of Director:
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

Name of Director:
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

Name of Director:
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

Name of Director:
Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

Approve

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
Name
of Director:
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
Name
of Director:
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
Name
of Director:
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
Approve
Shares
Disapprove
Shares
Abstain
Shares
Name
of Director:
ชื่อกรรมการ.........................................................................................................................................................................
เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
 เห็นด้วย................................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................................เสียง  งดออกเสียง...........................เสียง
ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ
Appointer
ลงชื่อ(……………………….………………
………………………….………….…ผู)้มอบฉันทะ

Signed
Signed
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(………………………….………….…)

Appointer

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

