หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป ครั้งที่ 1/2563
วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. หองประชุม 1105 ชั้น 11
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่ พส. 1193/2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครัง้ ที่ 1/2563

เรียน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
2. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษทั ฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครัง้ ที่ 1/2563 (อาคารกรุงเทพประกันภัย)
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายงานประจำปี 2562
9. แนวทางการปฏิบัตติ นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม
2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่
27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Persimmon ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร แต่
เนื ่ อ งจากสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้ เ มื ่ อ วั น ที ่ 26 มี น าคม 2563
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 จากห้อง Persimmon ชั้น
11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร เป็น ห้องประชุมชั้น 15 ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยมีวันที่ เวลา และระเบียบวาระการประชุมตามเดิม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ไม่ดีขึ้น ทำให้เมื่อวันที่
9 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27
เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
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อย่างไรก็ดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติให้จัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยให้คงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ยกเว้นการแก้ไขเพิ่มเติมความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
วรรค 2 ของวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปัน
ผล เกี่ยวกับกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 1) เสร็จเรียบร้อย และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับ
แต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nomuradirect.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บันทึกถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังสิกล่่งทีาว่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
วาระที่ 2

เรื่องสืบเนื่อง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท บริษัทฯ จะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และเหตุการณ์
สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื ่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ต ิ บริ ษ ั ทมหาชนจำกั ด พ.ศ. 2535 และข้ อบั งคั บของบริ ษ ั ทฯ ที ่ กำหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้ น บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณา
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: รายงานประจำปี 2562)
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้
แสดงฐานะการเงิ น และผลการดำเนิ น งาน โดยถู ก ต้ อ งตามที ่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2562 บริ ษ ั ท ฯ ต้ อ งจั ด สรรกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี เป็ น ทุ น สำรองตามกฎหมายเพิ ่ ม อี ก ไม่ น ้ อ ยกว่า
6,500,000.00 บาท ประกอบกับ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่
สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
การจัดสรรกำไรและ
การจ่ายเงินปันผล
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
สำรองทั่วไป (ล้านบาท)
จำนวนหุ้น ณ วันสิน้ ปี
(ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
(ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
(ร้อยละของกำไรสุทธิ)
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)
1

ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2561
ปีบัญชี 2560
ปีบัญชี 2559
(ม.ค. 62 - ธ.ค. 62) (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61) (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60) (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)
128.81
177.52
475.44
412.18
6.50
8.90
23.80
20.70
2,150,469,000

2,150,469,000

0.0561

0.078

93.491

94.49

120.431

167.74

2,150,469,000

2,150,469,000

สิ่งที่ส่งมาด้
0.21วยลําดับที่ 1: 0.18
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
94.99

93.91

451.60

387.08

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น
บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับ
ปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะ
จ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจาก
กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,500,000.00 บาท
และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท หรือประมาณร้อยละ 93.49 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการ
จ่ายเงินปันผล ดังนี้
สำรองตามกฎหมาย
สำรองทั่วไป
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท

เป็นจำนวนเงิน
เป็นจำนวนเงิน
เป็นจำนวนเงิน

6,500,000.00 บาท
0.00 บาท
120,426,264.00 บาท

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

่งที่ส่งมาด้
วยลํให้าดัเลืบ่อทีนการจั
่ 1: ด
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 9สิเมษายน
2563
เนารายงานการประชุ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีสํปาระกาศเปลี
่ยนแปลง ซึ่งล่มาสามั
สุด ญผู้ถือหุ้นประ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยให้คงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามเดิม
คือวันที่ 24 มีนาคม 2563 แต่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2562 เป็นดังนี้
บำเหน็จกรรมการรายปี สำหรับ
•
•
•
•

ประธานกรรมการ 250,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2541
กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2551
กรรมการอิสระ ท่านละ 260,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2560
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ 220,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับ อนุมัติจ่ายตั้งแต่
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
ปี 2547
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา

ค่ า เบี ้ ย ประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการอิ ส ระแต่ ละท่ า น สำหรั บ การเข้ า ประชุ ม คณะกรรมการ 20,000 บาทต่ อ ครั้ ง
ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2557
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 320,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2561
• กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ 260,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี 2561
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ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2561
ปีบัญชี 2560
ปีบัญชี 2559
(ม.ค. 62 - ธ.ค. 62) (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61) (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60) (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)

ค่าตอบแทน (บาท)
บำเหน็จกรรมการรายปี
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการบริหาร ท่านละ
ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน
(ต่อครั้ง)
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ
1

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

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

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

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

20,0001

20,0001

20,000

20,000

320,0001
260,0001

320,0001
260,0001

300,000
240,000

300,000
240,000

บำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นคงบำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 (จ่าย
จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปี
สิ ้ น สุ ด วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2563 และค่ า เบี ้ ย ประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการอิ สระแต่ ละท่ า น สำหรั บ การเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราเดียวกันกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปีก่อน ดังนี้
วยลํธันาดัวาคม
บที่ 1:2562
บำเหน็จกรรมการรายปี สำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสสิิ้น่งสุทีด่สวั่งนมาด้
ที่ 31
คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนีสํ้ าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร ท่านละ
กรรมการอิสระ ท่านละ
กรรมการอื่นที่มใิ ช่กรรมการบริหาร ท่านละ

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

ค่ า เบี ้ ย ประชุ ม ให้ แ ก่ ก รรมการอิ ส ระแต่ ละท่ า น สำหรั บ การเข้ า ประชุ ม คณะกรรมการสำหรั บ ปี สิ ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่
ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
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1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ

320,000 บาทต่อปี
260,000 บาทต่อปี

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออก
ของกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัต ิ บ ริษ ั ทมหาชนจำกั ด พ.ศ. 2535 และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ที ่ ก ำหนดว่า
“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งใน สามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
ซึ ่ ง พ้ น จากตำแหน่ ง ตามวาระในข้ อ นี ้ อาจได้ ร ั บ เลื อ กตั ้ ง กลั บ เข้ า มาเป็ น กรรมการใหม่ ไ ด้ ” โดยกรรมการ
ที่ออกตามวาระในปี 2563 คือ
1. นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino)
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
7.1

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่
งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็น
ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังรายชื่อด้านล่างนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรมีมติให้เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.

นายสุเทพ พีตกานนท์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
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(ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน อยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
ส่วนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) ซึ่งถึงคราวต้องออกในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็น
กรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบและไม่ต้องมีการเลือก
บุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino)
7.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ
กรรมการ 3 ท่านแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 27
เมษายน 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายชินยะ โยโกยาม่า (Mr. Shinya Yokoyama)
กรรมการบริหาร
2. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการดังกล่าว
7.3

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะขอ
กลับเข้าเป็นกรรมการอีก และกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์จะลาออกโดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563
สิ่งทีก่สารปฏิ
่งมาด้บวัตยลํ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 6 ท่าน ยังคงเพียงพอแก่
ิหน้าาดัทีบ่ ที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการลดลงเหลือ 6 ท่านอันประกอบด้วย
1.

นายสุเทพ พีตกานนท์

กรรมการ

2.

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi)

กรรมการ

3.

นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow)

กรรมการ

4.

รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ

กรรมการอิสระ

5.

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

กรรมการอิสระ

6.

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

กรรมการอิสระ
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จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าว ที่ลดลงจาก
10 ท่าน เป็น 6 ท่าน

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น
วันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาว
วรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,600,000
บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ความรู ้ ค วามเชี ่ ย วชาญของผู ้ สอบบั ญ ชี เกี ่ ย วกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี ความสามารถในการปฎิ บ ั ต ิง านสอบบัญ ชีใ ห้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การควบคุ มมาตรฐาน
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การสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี และบริการที่ให้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน
บริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาตั้งแต่ปีบัญชี 2546
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายรุทร เชาวนะกวี
นางสาวรัตนา จาละ
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

เลขทะเบียน
3247
3734
4172

นางสาวสมใจ คุณปสุต

4499

นางสาวรัตนา จาละ

3734

รอบปีบัญชี
2546
2547-2551
2552-2554
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2557-2562

ระยะเวลา
1 รอบปีบัญชี
5 รอบปีบัญชี
3 รอบปีบัญชี
3 รอบปีบัญชี
6 รอบปีบัญชี

(สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อปฎิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้บริการการสอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ
ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
2. การจัดสรรเวลาในการให้บริการกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้จัดสรรเวลาเข้า ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อตอบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
คำถามที่เกี่ยวข้องทุกปี
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ
3. ชื่อเสียงในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายแห่ง
4. อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่น
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับค่าสอบบัญชีสำหรับ
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา และเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับ บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนอื่นที่มีขนาด
และบริการที่ใกล้เคียงกัน
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ
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บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการด้านอื่น นอกเหนือจากด้านสอบบัญชีและด้านภาษี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประวัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
สำหรับรอบปีบัญชี
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี (บาท)

ปีบัญชี 2562
ปีบัญชี 2561
ปีบัญชี 2560
ปีบัญชี 2559
(ม.ค. 62 - ธ.ค. 62) (ม.ค. 61 - ธ.ค. 61) (ม.ค. 60 - ธ.ค. 60) (ม.ค. 59 - ธ.ค. 59)
สำนักงาน อีวาย
สำนักงาน อีวาย
สำนักงาน อีวาย
สำนักงาน อีวาย
นางสาวรัตนา จาละ นางสาวรัตนา จาละ นางสาวรัตนา จาละ นางสาวรัตนา จาละ
1,600,000
1,500,000
1,400,000
1,300,000

ความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วน
ได้เสียของผู้สอบบัญชีกับ
บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวโยงกัน
การจ่ายค่าบริการอื่นๆ (บาท)
- ค่าสอบบัญชีกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพของบริษัทฯ
- บริการด้านกฎหมาย
- บริการด้านภาษี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
220,000

ไม่มี
255,000

ไม่มี
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาว
วรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฎิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริ ษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด มาปฎิบัติหน้าที่แทนได้
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2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,600,000
บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้ หรือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และส่งให้
ผู้รับมอบอำนาจของท่าน เพื่อนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1:
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประ

(นายสุเทพ พีตกานนท์)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา

เลขทะเบียน บมจ. 0107537000653
Public Company Registration No. 0107537000653
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25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2081-2000 โทรสาร +66 (0) 2081-2001
25 Bangkok Insurance Building, 15th-17th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel. +66 (0) 2638-5000, +66 (0) 2081-2000 Fax: +66 (0) 2081-2001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500
http://www.nomuradirect.com

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายสุเทพ พีตกานนท์ )

ชื่อ-นามสกุล

นายสุเทพ พีตกานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

อายุ

57 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Missouri - Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
•

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้

Data Privacy Law, 2562, ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย, บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์,
บริษัท คอราไลน์ จำกัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรยี เดช
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง
• การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการในธุรกิจตลาดทุน (CGI), 2559,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4, 2550, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Director Certification Program (DCP), 2543, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Chairman 2000, 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 – 2559

รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2555 – 2558

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

พิจารณาจากคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
– ไม่มี –
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ประมาณ 23 ปี (เริม่ 2540)
(นับถึง เม.ย. 2563)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
– ไม่มี –
ระหว่างผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ)

ชื่อ-นามสกุล

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

67 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
•

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้
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Data Privacy Law, 2562, ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย, บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์,
บริษัท คอราไลน์ จำกัด
• AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่กา้ วไกลสู่ความยัง่ ยืน, 2560, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรยี เดช
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่
ปรึกษากระทรวงการคลัง
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558,
Asst. Prof. Mr. J. Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14, 2555, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Director Accreditation Program (DAP), 2550, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ม.ค. 2545 – ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จํากัด

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จํากัด

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด

2560 – 2561

กรรมการ บริษัท เอนี่คลาวด์ จำกัด

2550 – 2561

กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด

2558 – 2560

กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด

2558 – 2560

กรรมการ บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2552 – 2560

กรรมการ บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด

2550 – 2559

กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด

2543 – 2560

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ) (ต่ อ)

พิจารณาจากคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
– ไม่มี –
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ประมาณ 18 ปี (เริม่ 2545)
(นับถึง เม.ย. 2563)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
– ไม่มี –
ระหว่างผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

– ไม่มี –

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เทเลคอม โซลูชั่นส์ โพรไวเดอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บีบี คอนเน็ค จำกัด
กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
กรรมการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จํากัด
กรรมการ บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวด์ แอคเซ็ส จํากัด
กรรมการ บริษัท บีบี บรอดแบนด์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอนี่คลาวด์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด
กรรมการ บริษัท เวอร์ชวล เดต้า เซ็นเตอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด
กรรมการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล)

ชื่อ-นามสกุล

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

59 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
•
•

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

Data Privacy Law, 2562, ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย, บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
How Big Data and Digital Technology can transform your business, 2561, ดร.อสมา กุลวานิชไยนันท์,
บริษัท คอราไลน์ จำกัด
• Anti-Corruption and AMLO, 2560, สุรศักดิ์ สุธรรมจารุ, บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
• Big Data, 2560, อภิชัย สกุลสุรยี เดช
• National e-Payment Roadmap – Benefits to securities companies, 2559, ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่
ปรึกษากระทรวงการคลัง
• Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, 2558, Asst. Prof. Mr. J.
Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Certification Program (DCP), 2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2555 – ม.ค. 2560
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553 – 2559
2557 – 2559

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตัง้

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

พิจารณาจากคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
– ไม่มี –
ทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ประมาณ 21 ปี (เริม่ 2542)
(นับถึง เม.ย. 2563)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 15 ครั้ง
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชี 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
– ไม่มี –
ระหว่างผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารของกิจการอื่นในปัจจุบัน
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

– ไม่มี –
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– ไม่มี –

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
1.

การลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

2.

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน ใน
กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3.

การมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ
ที่แนบมาพร้อมนี้
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้รบั
มอบฉันทะ โดยมอบฉันทะให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม โดย
กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้ วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถขอรับอากรแสตมป์ได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1.

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ
1.2 ผู ้ ร ั บ มอบฉั น ทะต้ อ งแสดงบั ต รประจำตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจำตั ว ข้ า ราชการ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี ผ ู ้ ร ั บ มอบฉั น ทะเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

2.

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี
อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
2.2.1 เอกสารที่โนตารีพับลิครับรองว่า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจริง และ
2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่จำเป็นต้องรับรองโดย โนตารีพับลิค) และ
2.2.3 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ และ
2.2.4 ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง เพื่อลงทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ
อายุ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
65 ปี
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), University of Wisconsin-Madison, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ
- ไม่มี ทางอ้อม (รวมคู่สมรส) (ร้อยละ)
เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน
2561 – ปัจจุบัน
2561 – ปัจจุบัน
2561 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2555 – 2560
2551 – 2559
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่น
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ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารเงิน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั
วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดำรงตำแหน่ง อนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย
จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี (การบัญชีและการเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ข้อบังคับบริษทั ฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 14.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 15.

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 16.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 17.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่
กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 15 ให้คณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เ ท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้น
หนึ่งมีเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 18.

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 19.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้า
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 20.

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

พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
กิจการอื่นๆ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

อากรแสตมป์

Enclosure No. 7

Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No. 1

เขียนที่…………….………………………………
Made at

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

Month

Year

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

Nationality

Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม…………………..…………….....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 อยู่บ้านเลขที…
่ ………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(2) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที…
่ ………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………… หรือ
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(3) ………………………………………………………………………… อายุ…………………… ปี อยู่บ้านเลขที…
่ ………………
Age

Years Residing at No.

ถนน……………………ตำบล/แขวง……………………อำเภอ/เขต………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
Street

Sub-district

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

District

Province

Post Code
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
Enclosure No. 7

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2563

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on May 22, 2020 at 10.00 a.m., at Meeting room No. 1105, 11th floor, 25 Bangkok Insurance Building, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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………………………………………ผู้รบั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รบั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………ผู้รบั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(………………………………………………)
หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks:

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

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No. 2

เขียนที่………………………………………………
Made at

วันที่……………เดือน……………………พ.ศ……………
Date

Month

Year

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

Nationality

Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

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

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

shares, with total voting right of

votes as follow :

Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

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

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

 (1) …………………………………………….… อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…
่ .………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตำบล/แขวง…………......……อำเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย…
์ ………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (2) ………………………….…………..…….… อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…
่ .………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตำบล/แขวง…………......……อำเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย…
์ ………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (3) …รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ… อายุ……65……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Dr. Danuja Kunpanitchakit, Age

65

Years Residing at No.

25

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2563

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on May 22, 2020

at 10.00 a.m.,

at Meeting room No. 1105, 11th floor, 25 Bangkok Insurance Building, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok,10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:

 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2562 held on November 27, 2019.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง

Agenda 2 Subject: Matter arising.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

 วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company’s performance for the year ended December 31, 2019.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 4 Subject: To consider the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2019.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 5 Subject: To consider the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2019 and the dividend payment.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Agenda 6 Subject: To consider the remuneration of directors and members of the Audit Committee.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
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Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares
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 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ
และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
Agenda 7 Subject: To consider the appointment of directors to replace those retiring by rotation, to acknowledge the resignation of the directors, and to
approve the change in total number of the Company’s directors

 วาระที่ 7.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 7.1 Subject: To consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all directors

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) นายสุเทพ พีตกานนท์
Name of Director: (1) Mr. Suthep Peetakanont

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

Shares

Disapprove

ชื่อกรรมการ (2) พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

Shares

Abstain

Shares

Name of Director: (2) Col. Ruangsub Kovindha

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

Shares

Disapprove

ชื่อกรรมการ (3) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

Shares

Abstain

Shares

Name of Director: (3) Mr. Prasert Virasathienpornkul

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 7.2 เรื่อง รับทราบการลาออกของกรรมการ

Agenda 7.2 Subject: To acknowledge the resignation of the directors

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

 วาระที่ 7.3 เรื่อง เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

Agenda 7.3 Subject: To consider and approve the change in total number of the Company’s directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of the Company’s auditor and the remuneration of the audit fees for the auditors for the accounting periods
starting from January 1, 2020 and ending on December 31, 2020.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
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Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares
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 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Subject: Other matters (if any).

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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

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

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ ู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

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

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

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2563 to be held on May 22, 2020 at 10.00 a.m., at Meeting room No.1105, 11 th Floor

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
25 Bangkok Insurance Building, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
__________________________________

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

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย
Approve
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 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

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

To Consider the Election of Directors.

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ …………………………………………………………………………
Name of Director:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

(……………...………….……………)
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อากรแสตมป์
Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3
Proxy Form No. 3

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Custodian)

เขียนที่….…………………………………………
Made at

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

Month

Year

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

Residing at No.

ถนน ……………..……… ตำบล/แขวง ……………………… อำเภอ/เขต………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……….…………
Street

Sub-district

District

Province

Post Code

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

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

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

shares, with total voting right of

votes as follow:

หุ้นสามัญ………………….………หุน้ 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 อยู่บ้านเลขที…
่ .………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตำบล/แขวง…………......……อำเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย…
์ ………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (2) ………………………….…………..…….… อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…
่ .………. ซอย….................…ถนน………........…
Age

Years Residing at No.

Soi

Street

ตำบล/แขวง…………......……อำเภอ/เขต……....………จังหวัด…………....……รหัสไปรษณีย…
์ ………… หรือ
Sub-district

District

Province

Post Code

or

 (3) …รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ… อายุ……65……ปี ที่อยู่ เลขที…
่ 25……. อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
Associate Professor Dr. Danuja Kunpanitchakit,

Age

65

Years Residing at No.

25

Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor

ถนน..สาทรใต้..ตำบล/แขวง..ทุ่งมหาเมฆ..อำเภอ/เขต..สาทร..จังหวัด…กรุงเทพฯ…รหัสไปรษณีย์...10120… (ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม)
Street South Sathorn Sub-district Thungmahamek

District Sathorn Province

Bangkok

Post Code

10120

(No conflict of interest in any Agenda of the meeting)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2563

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
to be held on May 22, 2020

at 10.00 a.m.,

at Meeting room No. 1105, 11 th floor, 25 Bangkok Insurance Building, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn,

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Bangkok,10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to attend and vote as follows:

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดทีถ่ ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

shares , with the voting right of

votes

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

votes

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

 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

Agenda 1 Subject: To consider adopting the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2562 held on November 27, 2019.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 2 เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง

Agenda 2 Subject: Matter arising.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

 วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3 Subject: To acknowledge the Company’s performance for the year ended December 31, 2019.

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 4 Subject: To consider the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2019.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 5 Subject: To consider the profit appropriation from the net profit for the year ended December 31, 2019 and the dividend payment.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
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Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares
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 วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Agenda 6 Subject: To consider the remuneration of directors and members of the Audit Committee.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ
และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
Agenda 7 Subject: To consider the appointment of directors to replace those retiring by rotation, to acknowledge the resignation of the directors, and to
approve the change in total number of the Company’s director

 วาระที่ 7.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 7.1 Subject: To consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all directors

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ (1) นายสุเทพ พีตกานนท์
Name of Director: (1) Mr. Suthep Peetakanont

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

Shares

Disapprove

ชื่อกรรมการ (2) พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

Shares

Abstain

Shares

Name of Director: (2) Col. Ruangsub Kovindha

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

Shares

Disapprove

ชื่อกรรมการ (3) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

Shares

Abstain

Shares

Name of Director: (3) Mr. Prasert Virasathienpornkul

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 7.2 เรื่อง รับทราบการลาออกของกรรมการ

Agenda 7.2 Subject: To acknowledge the resignation of directors

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement and not casting of vote

 วาระที่ 7.3 เรื่อง เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

Agenda 7.3 Subject: To consider and approve the change in total number of the Company’s directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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
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 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่
1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 8 Subject: To consider the appointment of the Company’s auditor and the remuneration of the audit fees for the auditors for the accounting periods
starting from January 1, 2020 and ending on December 31, 2020.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item at his/her own discretion.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Subject: Other matters (if any).

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every item 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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote

of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบั มอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter

other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ ู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
Any act undertaken by the Proxy in this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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

(………………………..…………………)
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หมายเหตุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ ใช้เฉพาะกรณีท ี่ผู้ ถือหุ้นที่ป รากฏชื่ อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่า งประเทศและแต่งตั้งให้คัส โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Remarks

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

(2) หลักฐานทีต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The document required to be attached to this Proxy form:
(1)
(2)

(3)

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.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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)

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ
In case, there is any agenda, other than those stipulated above, the Proxy may set forth in an Allonge annexed to the form of Proxy No. 3 as attached herewith.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3
Allonge annexed to the Form of Proxy No. 3

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2563 to be held on May 22, 2020 at 10.00 a.m., at Meeting room No.1105, 11 th Floor

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
25 Bangkok Insurance Building, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

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

Subject:

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

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

Shares

Subject:

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

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

Shares

Subject:

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

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

Shares

Subject:

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

 วาระที่.……………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

To Consider the Election of Directors.

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

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

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

Shares

Disapprove

Shares

Abstain

Shares

ลงชื่อ……………………….………………ผู้มอบฉันทะ

Signed

Appointer

(………………………….……..…….…)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
แนวทางการปฏิบตั ิตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี ครั้งที่ 1/2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ โปรดงดเว้น การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม
1.1 ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ไม่ว่าประเทศใด หรือผู้ทตี่ ิดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าประเทศใด ในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือ
1.2 ผู้ที่มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือหายใจหอบเหนื่อย
หรืออาการอื่นๆ ที่อาจสงสัยว่าจะเป็นอาการของโรค COVID-19 หรือ
1.3 ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
โดยขอเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
2.
แม้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้อื่นที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนจะไม่เข้าข่ายลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม
ข้อ 1.1-1.3 ข้างต้นก็ตาม เพื่อลดการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมากที่เข้าร่วมประชุมซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3.
เนื่ องจากสถานที่ ประชุมคือ ห้ อ งประชุม 1105 ชั้ น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกั นภัย ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร กรุ ง เทพมหานคร นั ้ น ในวั น ประชุ ม ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น อาคารกรุ ง เทพประกั น ภั ย จะมี จ ุ ด คั ด กรองตาม
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค อยู่ที่บริเวณชั้น 1 เคานเตอร์แลกบัตรประจำตัวก่อนขึ้นลิฟท์โดยสาร ผู้ที่จะเข้าสู่สถานที่ประชุม
ทุกท่านจะต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ อาคารกรุงเทพประกันภัยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การคัดกรองผ่านเข้าไปในบริเวณลิฟท์โดยสารเป็นอันขาด
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4.

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถหยุ ด การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 บริ ษ ั ท ฯ ขอความร่ ว มมื อ จากผู้ ถ ือหุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
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