CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
เรียน

ทานผูถือหุน บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2554

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2553
2. ประวัติของกรรมการที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระหนึ่ง
3. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
4. ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
6. ขอบังคับบริษัทฯที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน (โรงแรมสุโขทัย)
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. รายงานประจําป 2554 และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ไดกําหนดให
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2554 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 24
พฤศจิกายน 2554 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2554 กําหนดใหจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา
10.00 นาฬิกา ณ. หองบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุ ม สามัญ ผูถื อหุ น ครั้ งที่ 1/2553 ซึ่ งไดจั ดขึ้น เมื่ อวั น ที่ 16 ธั น วาคม
2553 บริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุม (ตามเอกสารที่สงมาดวย 1) เสร็จเรียบรอย และไดนําสงใหตลาด
หลัก ทรัพ ยแห งประเทศไทย (“ตลาดหลั กทรั พ ยฯ ”) สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บหลั กทรั พ ยแ ละตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม พรอมทั้งไดเผยแพร
รายงานการประชุมฉบับนี้ไวในเว็ปไซตของบริษัทฯ (www.cns.co.th) แลว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2553 บันทึกถูกตอง ครบถวนแลว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ประธานกรรมการจะรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจ
และเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปบัญชี 2554 ตอที่ประชุมผูถือหุน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ปบัญชี 2554 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัทฯ ที่กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชี
ของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได
จัดทํางบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดผาน
การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว
(รายละเอียดอยูในรายงานประจําป ตามเอกสารที่สงมาดวย 9)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป
สิ้นสุ ดวัน ที่ 31 สิงหาคม 2554 ไดแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ ควรตาม
หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป จึ ง เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ ง บการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
สิงหาคม 2554 ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานของปบัญชี 2554 และการจายเงินปนผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 72,000,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว บริษัทฯ จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มอีก
ประกอบกับที่ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
กําไรสุทธิแตละป ยกเวนบริษัทฯมีความจําเปนที่จะตองใชเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สําคัญอื่นๆ แต
ทั้งนี้การอนุมัติจายเงินปนผลขึ้นอยูกับมติที่ประชุมผูถือหุน
ในปบัญชี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติโครงการซื้อหุนคืน และบริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อหุนคืน โดย
ซื้อในตลาดหลักทรัพยฯระหวางวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 (6 เดือน) จํานวนหุนที่
ซื้อคืนทั้งหมด 3,287,200 หุ น หรือคิดเปนรอยละ 4.59 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด โดยใชเ งินจํานวน
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96,993,325 บาท ตอมาในปบัญชี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติการจําหนายหุนที่ซื้อคืนทั้งหมด
3,287,200 หุ น หรื อคิ ด เป น ร อ ยละ 4.59 ของหุ น ที่ จํ า หนา ยได ทั้ง หมด โดยอนุมั ติ ใ ห จํา หน า ยในตลาด
หลักทรัพยฯ ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 (ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุน
คืนเสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 3 ป) อยางไรก็ตาม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ยังไมไดจําหนายหุนที่
ซื้อคืน ดังนั้น บริษัทฯ ตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการ
จําหนายหุนที่ซื้อคืนไดหมด หรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซื้อคืนในกรณีที่จําหนายหุนซื้อคืนไมหมด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ จึงตั้งสํารองหุนทุนซื้อคืนจํานวน 96,993,325 บาท
ขอมูลการจายเงินปนผล
ปบัญชี
2554
2553
2552
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
217.26
117.10
68.61
สํารองตามกฎหมาย (ลานบาท)
สํารองทั่วไป (ลานบาท)
จํานวนหุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม (หักดวยหุนทุนซื้อคืน)
68,395,100 68,395,100 71,682,300
1.70
0.95
3.10
อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท) *
97.59
99.29
99.25
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละของกําไรสุทธิ) *
212.02
116.27
68.10
จํานวนเงินปนผลที่จาย (ลานบาท) *
*เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของปบัญชี 2554 ขึ้นอยูกับมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ในปบัญชี 2554 บริษัทฯ มีกําไร
จากการดําเนินงานที่สามารถจายเงินปนผลได และบริษัทฯ ไมมีความจําเปนที่จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
เปนสํารองตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทฯมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการเจริญเติบโต การขยายกิจการ หรือ
ดําเนินกิจกรรมที่สําคัญอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของปบัญชี 2554 ในอัตราหุนละ 3.10 บาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 97.59
ของกําไรสุทธิของปบัญชี 2554 ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลของปบัญชี 2554 ดังนี้
สํารองตามกฎหมาย
เปนจํานวนเงิน
0.00 บาท
สํารองทั่วไป
เปนจํานวนเงิน
0.00 บาท
เงินปนผล ในอัตราหุนละ 3.10 บาท
เปนจํานวนเงิน
212,024,810.00 บาท
(คํานวณจากหุนสามัญที่จําหนายไดทั้งหมด หักดวยหุนทุนซื้อคืนจํานวน 3,287,200 หุน)

โดยมีกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงิน
ปนผลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
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และตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ทั้งนี้ การจายเงินปนผลจะตอง
ขึ้นอยูกับมติที่ประชุมผูถือหุน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปบัญชีของบริษัทฯ จาก “เริ่มตนวันที่ 1 กันยายน และ สิ้นสุดวันที่ 31
สิงหาคม ของทุกป””เปน “เริ่มตนวันที่ 1 มกราคม และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป”
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามรอบปบัญชีปกติของบริษัทสวนใหญที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย
และบริษัทจดทะเบียนสวนใหญในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อประโยชนแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย
อื่ น ๆ ในการเปรี ย บเที ย บผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ กั บ อุ ต สาหกรรมและการลงทุ น ในบริ ษั ท อื่ น ๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปลี่ยนรอบปบัญชีของบริษัทฯ จาก “เริ่มตนวันที่
1 กันยายน และสิ้น สุดวัน ที่ 31 สิงหาคม ของทุกป” เปน “เริ่มตน วัน ที่ 1 มกราคม และ สิ้น สุดวั น ที่ 31
ธันวาคม ของทุกป”
หากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปลี่ยนรอบปบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ รอบระยะเวลา
บัญชีแรกที่เปลี่ยนจะเริ่มตนวันที่ 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรอบปบัญชีถัดไป
จะเริ่มตนวันที่ 1 มกราคม 2555 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากนั้นรอบปบัญชีของบริษัทฯจะเริ่มตน
วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ
เปลี่ยนรอบปบัญชีของบริษัทฯ จาก “เริ่มตนวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป” เปน
“เริ่มตนวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป” ตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาวขางตน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 44 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนรอบปบัญชีของ
บริษัทฯ ในวาระที่ 5
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นรอบป บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ในวาระที่ 5
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 44 เปนดังนี้
ขอ 44. รอบปบัญชีของบริษัทเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ
แกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 44. ตามรายละเอียดขางตน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี น โยบายเสนอค า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคลองกับปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
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2. อัตราคาตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัตราคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
4. ปจจัยแวดลอมอื่นๆ
อัตราการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปจจุบัน เปนดังนี้
บําเหน็จกรรมการประจําป
จายใหกับประธานกรรมการในอัตรา 250,000 บาท เปนอัตราเดียวกับที่
ไดรับอนุมัติจายมาตั้งแตป 2541
จายใหกับกรรมการที่ไมใชกรรมการบริหารในอัตราทานละ 220,000
บาท เปนอัตราเดียวกับที่ไดรับอนุมัติจายมาตั้งแตป 2547
จายใหกับกรรมการบริหารในอัตราทานละ 220,000 บาท เปนอัตรา
เดียวกับที่ไดรับอนุมัติจายมาตั้งแตป 2551
คาเบี้ยประชุม
คาเบี้ยประชุมที่จายใหแกกรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร สําหรับการ
เขาประชุมกรรมการในแตละครั้งในอัตราทานละ 15,000 บาท เปน
อัตราเดียวกับที่ไดรับอนุมัติจายมาตั้งแตป 2538
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ จายใหกับประธานกรรมการตรวจสอบในอัตรา 286,000 บาทตอป และ
จายใหกับกรรมการตรวจสอบทานอื่นในอัตราทานละ 220,000 บาทตอ
ป เปนอัตราเดียวกับที่ไดรับอนุมัติจายมาตั้งแตป 2547
สําหรับปบัญชี
2554
2553
2552
หนวย : บาท
บําเหน็จกรรมการ (ตอป) *
ประธานกรรมการ
250,000
250,000
250,000
กรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร
220,000
220,000
220,000
กรรมการบริหาร
220,000
220,000
220,000
คาเบี้ยประชุมกรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร
(ตอครั้ง ตอทาน)
15,000
15,000
15,000
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (ตอป)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
286,000
286,000
286,000
กรรมการตรวจสอบทานอื่น
220,000
220,000
220,000
*บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานของปบัญชี 2554 ขึ้นอยูกับมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติ
จายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอัตราเดียวกับปกอน ดังนี้
บําเหน็จกรรมการประจําปบัญชี 2554
1) ประธานกรรมการ
250,000 บาท
2) กรรมการบริหาร ทานละ
220,000 บาท
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3) กรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร ทานละ
220,000 บาท
คาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร สําหรับการเขาประชุมกรรมการในแตละครั้งสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป เปนจํานวนเงิน 15,000 บาทตอทาน
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป คํานวณตามสัดสวนระยะเวลาของอัตรา
คาตอบแทนรายป ดังนี้
1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
286,000 บาท ตอป
2) กรรมการตรวจสอบทานอื่น ทานละ
220,000 บาท ตอป
วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัทฯ ที่กําหนดวา “ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งใน
สามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้ อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได”
กรรมการที่ตองออกตามวาระในปนี้ คือ
(1) นายสุเทพ พีตกานนท
ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายโคคิ มิอุระ
กรรมการ
(3) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(4) พันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการที่ตองออกตามวาระ
ทั้ง 4 ทาน เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ และทําหนาที่ดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมตลอดมา คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงมีความเห็นวา ควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระในปนี้ทั้ง 4 ทาน กลับเขา
เปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (ประวัติและรายละเอียดอื่นของกรรมการทั้ง 4 ทาน อยูในเอกสารที่สงมา
ดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดพิจารณาแลว เห็นควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ตองออกตามวาระในปนี้ กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นายสุเทพ พีตกานนท
เสนอเลือกตั้งกลับเขาเปน กรรมการบริหาร
(2) นายโคคิ มิอุระ
เสนอเลือกตั้งกลับเขาเปน กรรมการ
(3) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล เสนอเลือกตั้งกลับเขาเปน กรรมการอิสระ
(4) พันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ เสนอเลือกตั้งกลับเขาเปน กรรมการอิสระ
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วาระที่ 9

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มตนวันที่ 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และกําหนดคาตอบแทน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเสนอแตงตั้ง (1) นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ (2) นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ
(3) นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนวันที่ 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
และเสนอกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 540,000 บาท โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ความรู ค วามเชี่ ย วชาญของผู ส อบบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีใหมีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสํานัก
งานสอบบัญชี และบริการที่ใหกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการใหคําปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ใหม และการใหขาวสารขอมูลอื่นๆ ที่เปนปจจุบัน
บริษัทฯ ใชบริการการตรวจสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด มาตั้งแตปบัญชี
2546 (9 ป) โดยมีผูสอบบัญชี ดังนี้
นายรุทร เชาวนะกวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247 เปนผูสอบบัญชีของปบัญชี 2546
นางสาวรัตนา จาละ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3734 เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องป บั ญ ชี 25472551 (รวม 5 ป)
นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 เปนผูสอบบัญชีของปบัญชี 25522554 (รวม 3 ป)
(สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองเปลี่ยนผูสอบบัญชี เมื่อปฏิบัติหนาที่มาแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน)

ในชวงเวลา 9 ปที่ผานมา บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหบริการการสอบบัญชีเปนที่นา
พอใจ สงมอบงานตามกําหนดเวลา ใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ
2. การจัดสรรเวลาในการใหบริการกับบริษัทฯอยางเพียงพอและเหมาะสม
ผู สอบบั ญชี จาก บริษัท สํา นักงาน เอิน สท แอนด ยัง จํ า กัด ไดจัด สรรเวลาเขา ร ว มประชุมหารือกั บ
ผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เพื่อ
ตอบคําถามที่เกี่ยวของทุกป
3. ชื่อเสียงในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการใหบริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ผูสอบบัญชี จาก บริษัท สํานักงาน เอิน สท แอนด ยัง จํากัด เปนผูส อบบัญชีของบริษัทหลั กทรัพยจด
ทะเบียนหลายแหง
4. อัตราคาสอบบัญชีมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียนอื่น
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เสนออัตราคาสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตน
วันที่ 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนเงิน 540,000 บาท ซึ่งเปนอัตราที่
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สามารถเทียบเคียงไดกับคาสอบบัญชีสําหรับปบัญชีที่ผานมา และเปนอัตราที่สามารถเทียบเคียงไดกับ
บริษัทหลักทรัพยจดทะเบียนอื่นที่มีขนาด และบริการที่ใกลเคียงกัน
5. ความสัมพันธทางธุรกิจอื่นกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯ
ไมไดใชบริการดานอื่น นอกเหนือจากดานสอบบัญชีกับ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ประวัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการจายคาตอบแทน
สําหรับปบัญชี
สิ้นสุดวันที่
ชื่อสํานักงานสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี
สาเหตุที่เปลี่ยนผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชี
ความสัมพันธ หรือ การมีสวนไดเสีย
ของผู ส อบบั ญ ชี กั บ บริ ษั ท ฯ และผู ที่
เกี่ยวโยงกัน
การจายคาบริการอื่นๆ
คาสอบบัญชีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ
บริการดานกฎหมายและภาษี

รอบปบัญชี 2554
31 สิงหาคม 2554
เอินสท แอนด ยัง
นางนงลักษณ พุมนอย
1,100,000

รอบปบัญชี 2553
31 สิงหาคม 2553
เอินสท แอนด ยัง
นางนงลักษณ พุมนอย
1,100,000

รอบปบัญชี 2552
31 สิงหาคม 2552
เอินสท แอนด ยัง
นางนงลักษณ พุมนอย
1,100,000

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง (1)
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ (2) นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4172 หรือ (3) นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 แหงบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนวันที่ 1
กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และเสนอกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 540,000 บาท
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุน บริษัทฯ จึงใครขอความรวมมือจากทานในการ
เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว เพื่อประโยชนของทานในการรับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน หากทานไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง ขอให
ทานแตงตั้งผูรับมอบฉันทะที่ทานไววางใจใหออกเสียงแทนทานได หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมแทนเพื่อ
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รักษาสิทธิและเพื่อใหการลงคะแนนเสียงตามสิทธิที่พึงจะมีในที่ประชุมผูถือหุน โดยลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดสง
มาพรอมนี้แบบใดแบบหนึ่ง และสงใหผูรับมอบอํานาจของทาน เพื่อนํามามอบตอเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ กอน
การเริ่มประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 9.00 นาฬิกา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ พีตกานนท)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 : ประวัติของกรรมการที่ตองออกตามวาระและไดรับการเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งกลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
การถือหุนในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554)
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ
การเขาประชุมในรอบป 2554
ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

นายสุเทพ พีตกานนท
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
49 ป
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Missouri, Kansas City ประเทศสหรัฐอเมริกา
-หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2000, Thai Institute of Directors Association (IOD)
-หลักสูตร Chairman 2000, 2002, Thai Institute of Directors Association (IOD)
ก.ย. 2554 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2553 - ส.ค. 2554 ประธานกรรมการและรักษาการประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2552 - พ.ค. 2553 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
มิ.ย. 2552 - ธ.ค. 2552 ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2539 - พ.ค. 2552
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
พิจารณาจากคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไมมีสวนไดเสีย
-ไมมีการถือหุนประมาณ 15 ป (2539 - 31 สิงหาคม 2554)
เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
-ไมมี-

การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารของกิจการอื่นในปจจุบัน
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
-ไมมีขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ-นามสกุล

นายโคคิ มิอุระ (Mr.Koki Miura)

ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณการทํางาน

กรรมการ
48 ป
Bachelor’s Degree, Faculty of Political Science & Economics, Waseda University ประเทศญี่ปุน

-ไมมีก.พ. 2554 - ปจจุบัน

กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

พ.ย. 2553

Senior Managing Director
Business Development
Wealth Management, Asia ex-Japan
Nomura Securities Co., Ltd.
Vice Chairman
Nomura Singapore Limited

เม.ย. 2553

Senior Managing Director
Business Development
Nomura Securities Co., Ltd.

เม.ย. 2551

Managing Director
Nomura Securities Co., Ltd., Fukuoka Branch Office

ก.ค. 2550

Managing Director, Head of Wealth Management Department,
Deputy Head of Sales Strategy Department
Nomura Securities Co., Ltd., Head Quarters

เม.ย. 2546

President, CEO
Nomura Singapore Limited
Nomura Futures (Singapore) Pte. Ltd.
Director
Nomura Securities Singapore Pte. Ltd.
Commissioner

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
การถือหุนในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554)
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ
การเขาประชุมในรอบป 2554

PT Nomura Indonesia

กรรมการ
พิจารณาจากคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไมมีสวนไดเสีย
-ไมมีการถือหุนประมาณ 7 เดือน (กุมภาพันธ 2554 - สิงหาคม 2554)
เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง
(26 กุ ม ภาพั น ธ 2554 - 31 สิ ง หาคม 2554) เนื่ อ งจากได รั บ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการบริ ษั ท ฯ
แทนนายโยชิโนริ โกะ (Mr.Yoshinori Go) มีผลตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554
-ไมมี-

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารของกิจการอื่นในปจจุบัน
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
-ไมมีขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ-นามสกุล

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

51 ป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2002, Thai Institute of Directors Association (IOD)

ประสบการณการทํางาน

2542 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท คอนเซ็ปท เทรนนิ่ง แอนด คอนซัลแตนท จํากัด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)

2540 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

พิจารณาจากคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไมมีสวนไดเสีย

การถือหุนในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554)

-ไมมีการถือหุน-

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ

ประมาณ 13 ป (เริ่ม 2542)

การเขาประชุมในรอบป 2554

- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ความสัมพันธทางครอบครัว
-ไมมีระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารของกิจการอื่นในปจจุบัน
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริษัท ประกอบดวย
1. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
• กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
-ไมมีขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ-นามสกุล

พันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ

ตําแหนงปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

59 ป

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 2007, Thai Institute of Directors Association (IOD)

ประสบการณการทํางาน

2545 - ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

2543 - ปจจุบัน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

พิจารณาจากคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไมมีสวนไดเสีย

การถือหุนในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554)

-ไมมีการถือหุน-

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ

ประมาณ 10 ป (เริ่ม 2545)

การเขาประชุมในรอบป 2554

- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง
เนื่องจากพันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ มีภารกิจตองเดินทางไปตางประเทศ
จึงไมสามารถเขารวมประชุมในการประชุมครั้งที่ 6/2554 ได
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ความสัมพันธทางครอบครัว
-ไมมีระหวางผูบริหาร
การดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารของกิจการอื่นในปจจุบัน
• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน
-ไมมี• กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ
-ไมมีขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ขอพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเขมกวา ขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีสวนไดเสีย

-

-

-

-

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล พันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ
ถื อ หุ น ไม เ กิ น ร อ ยละ 0.50 ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของ
ไมมี
ไมมี
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
(ณ วันที่ 9 พ.ย. 2554)
(ณ วันที่ 9 พ.ย. 2554)
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย
ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งาน
ไมเปน
ไมเปน
ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไม น อ ยกว า 2 ป ก อ นได รั บ การแต ง ตั้ ง ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะต อ งห า มดั ง กล า ว
ไม ร วมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป น ข า ราชการ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของ
สวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
ไมเปน
ไมเปน
กฎหมาย ในลั ก ษณะที่ เ ป น บิ ด ามารดา คู ส มรส พี่ น อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง
คูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย
ไม มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย
ไมมี
ไมมี
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุ มของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี ลั กษณะดั งกล าว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทํา
เป นปกติเพื่ อประกอบกิ จการ การเช าหรือใหเชาอสังหาริ มทรั พ ย รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึ ง พฤติ ก ารณ อื่ น ทํ า นองเดี ย วกั น ซึ่ ง เป น ผลให บ ริ ษั ท ฯ หรื อ คู สั ญ ญา
มีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา
ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดั งกลาวใหเปนไปตามวิ ธีการคํานวณมู ล ค า ของ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว
ให นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้ นในระหวางหนึ่งปกอนวั นที่ มีความสั มพั นธ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ/ลักษณะการมีสวนไดเสีย

-

-

-

-

-

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล พันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ไมเปน
ไมเปน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มี
นัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ สั ง กั ด อยู เว น แต จ ะได พ น จากการมี ลั ก ษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปน
ไมเปน
ไมเปน
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ซึ่ ง ได รั บ ค า บริ ก ารเกิ น กว า
2 ล า นบาทต อ ป จ ากบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น
รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ
ผูมีอํ านาจควบคุ ม หรื อหุ นส ว นของผู ให บริ การทางวิ ช าชี พ นั้ นด ว ย เว นแต
จะได พน จากการมี ลัก ษณะดั ง กล าวมาแลว ไม นอ ยกว า 2 ป ก อ นได รั บ การ
แตงตั้ง
ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของ
ไมเปน
ไมเปน
บริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ
ไมมี
ไมมี
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับ
กิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย อ ย หรื อ ไม เ ป น หุ น ส ว นที่ มี นั ย สํ า คั ญ ใน
ห า งหุ น ส ว น หรื อ เป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละ 0.50 ของจํานวน
หุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพ
อย างเดี ย วกั นและเปนการแขงขันที่มีนัยสํ าคั ญ กั บกิ จการของบริษัท ฯ หรือ
บริษัทยอย
ไม มีลักษณะอื่ นใดที่ ทํา ให ไมสามารถใหค วามเห็ นอย างอิ สระเกี่ ย วกั บ การ
ไมมี
ไมมี
ดําเนินงานของบริษัทฯ
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 : วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
1.

การลงทะเบียน
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแตเวลา 9.00 น.
ของวันที่ 14 ธันวาคม 2554

2.

การเขาประชุมดวยตนเอง
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ) ฉบับจริงเพื่อ
ลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแกไขชื่อ-สกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย

3.

การมอบฉันทะ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการบริษัทฯ เปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดระบุชื่อกรรมการอิสระ
อยางนอย 2 คน ดังตอไปนี้ เปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อใหคนใดคนหนึ่งสามารถเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได
นางวัธนี พรรณเชษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 74 ป อยูบานเลขที่ 61/80 ซอยทวีมิตร 10 ถนนพระราม 9
(ซอย 7) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 51 ป อยูบานเลขที่ 504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
พันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 59 ป อยูบานเลขที่ 138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ
ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ อายุ 47 ป อยูบานเลขที่ 9 หมู 9 ซอยแบริ่ง 64/1 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงสําโรงเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ทั้งนี้ ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุมและ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานกอนผูรับมอบฉันทะเขา
ประชุมโดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไขหรือขีดลบขอความ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือ
มอบฉันทะตองปดอากรแสตมป 20 บาท

เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
1.
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา
1.1 จัดสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ)
ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ
1.2 ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
2.

กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 ใหสงสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไมเกิน 90 วัน ซึ่งรับรอง
สําเนา ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของ นิติบุคคล (ถามี)
2.1.2 ผูรับมอบฉันทะ ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบ
ฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
2.2.1 ใหสงเอกสารที่โนตารีพับลิครับรองวา ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะแตงตั้ง
ผูรับมอบฉันทะจริง
2.2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมจําเปนตองรับรองโดย โนตารีพับลิค)
2.2.3 สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ
2.2.4 ผูรับมอบฉันทะ ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบ
ฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 : ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
นางวัธนี พรรณเชษฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
74 ป
ที่อยู
61/80 ซอยทวีมิตร 10 ถนนพระราม 9 (ซอย 7) แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทการบัญชี University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน
-0ประวัติการทํางาน
2541 - ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2548 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
2550 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2542 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จํากัด (มหาชน)
2549 - เม.ย.52 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
การมีสวนไดเสีย
ไมมีสวนไดเสีย
ในวาระการประชุม
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
51 ป
ที่อยู
504-506 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน
-0ประวัติการทํางาน
2542 - ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2540 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท คอนเซ็ปท เทรนนิ่ง แอนด คอนซัลแตนท จํากัด
ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
การมีสวนไดเสีย
ไมมีสวนไดเสีย
ในวาระการประชุม
พันเอกเรืองทรัพย โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
59 ป
ที่อยู
138/9 ซอยสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน
-0ประวัติการทํางาน
2545 - ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
การมีสวนไดเสีย
ไมมีสวนไดเสีย
ในวาระการประชุม
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ
อายุ
47 ป
ที่อยู
9 หมู 9 ซอยแบริ่ง 64/1 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุน
-0ประวัติการทํางาน
ธ.ค.53 - ปจจุบัน บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร Thai Const & Building Manufacturing Plc.
ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ C.M. Manufacturing Company Limited
ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ T.C.B. Home Center Company Limited
การมีสวนไดเสีย
ไมมีสวนไดเสีย
ในวาระการประชุม
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 : นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเขมกวา ขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
(1) บริษัทฯ ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1/3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แตตองไมนอยกวา 3 คน
(2) กรรมการอิสระแตละคนของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(2.1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(2.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
(2.3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(2.4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มี
นัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม
ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯหรือคูสัญญามี
ภาระหนี้ที่ตองชําระ ตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(2.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
(2.6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง
(2.7) ไม เป นกรรมการที่ได รับการแต งตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ทฯ ผูถือหุ นรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(2.8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยสําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกิ นกวาร อยละ 0.50 ของจํานวนหุนที่ มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษั ทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(2.9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 : ขอบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
หมวดที่ 3
การประชุมผูถือหุน
ขอ 14. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ขอ 15. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับ
รวม กันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดแตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 16. ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน
ประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
สถานที่ประชุมผูถือหุนตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง
ขอ 17. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองค
ประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอตามขอ 15 การประชุมเปนอันระงับ
ไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการประชุมเพราะผูถือหุนรองขอตามขอ 15 ใหคณะกรรมการบริษัทนัดประชุมใหมและใหสง
หนังสือนัดประชุม ไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดเทาจํานวนหุนที่ถือ โดย
ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง เวนแตกรณีที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิ และกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ
ขอ 18. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามี
รองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือ
หุนที่มาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 19. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือตามคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล
อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ขอ 20. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ไดจัดการไปในรอบปที่ผานมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
(6) กิจการอื่นๆ
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 : แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ณ หองบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย
เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ
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อากรแสตมป

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8

Stamp

Attachment # 8

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 1
Proxy Form No.1

เขียนที่……………………………………………………………………………
Made at

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

Month

Year

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

Nationality

อยูบานเลขที่……………………………..…..ถนน…………………………………………….…………….……………………………….………………ตําบล/แขวง..…………………………...…………………………………………………
Residing at No.

Street

Sub-district

อําเภอ/เขต…………………………………………………………………….………………..จังหวัด……………………………………………………………….…...……………………รหัสไปรษณีย………………………………………….
District

Province

Post Code

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม……………………………………………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares and having total voting right of

votes as follow :

หุนสามัญ…………………………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………………………………เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุนบุริมสิทธิ……………………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………………………………เสียง
Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… อายุ…………………… ป อยูบานเลขที่……………………………
Age

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… อายุ…………………… ป อยูบานเลขที่……………………………
Age

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

or

(3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… อายุ…………………… ป อยูบานเลขที่……………………………
Age

Years Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2554

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
to be held on December 14, 2011 at 10.00 a.m., at The Sukhothai Hotel, Ballroom 1, 13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

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

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ
Signed

Appointer

(…………………………………………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(…………………………………………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ

Signed

Proxy

(…………………………………………………………………)

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
Signed

หมายเหตุ:
Remarks:

Proxy

(…………………………………………………………………)

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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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อากรแสตมป
Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 2
Proxy Form No.2

เขียนที่……………………
Made at

วันที่……เดือน…..………พ.ศ………
Date

Month

Year

(1) ขาพเจา…………………………...….…….สัญชาติ…….….อยูบานเลขที่…………ถนน…………..……
I / We

Nationality

Residing at No.

Street

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

District

(2) เปนผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

Province

Post Code

As a shareholder of Capital Nomura Securities Public Company Limited

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม………………….…………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………เสียง ดังนี้

shares and having total voting right of
votes as follow :
หุนสามัญ……………………….……หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………เสียง

holding a total number of

Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

หุนบุริมสิทธิ……………………..……หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………………เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

(1) …………………………… อายุ…… ป อยูบานเลขที่…………ถนน………………………
Age

Years, Residing at No.

Street

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

District

Province

Post Code

or

(2) …………………………… อายุ…… ป อยูบานเลขที่…………ถนน………………………
Age

Years, Residing at No.

Street

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

District

Province

Post Code

or

(3) …………………………… อายุ…… ป อยูบานเลขที่…………ถนน………………………
Age

Years, Residing at No.

Street

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

District

Province

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2554

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
to be held on December 14, 2011 at 10.00 a.m., at The Sukhothai Hotel, Ballroom 1, 13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

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

(1)

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย
Disapprove
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งดออกเสียง
Abstain



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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย

(2)

ไมเห็นดวย

Approve

วาระที่………… เลือกตั้งกรรมการ

Agenda

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

To Consider the Election of Directors.

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

Approve

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

ชื่อกรรมการ …………………………………………………………………………

Name of Director:

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

เห็นดวย

Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ……………………….……………… ผูมอบฉันทะ

Signed

Appointor

Signed

Proxy

Signed

Proxy

Signed

Proxy

(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผูรับมอบฉันทะ
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผูรับมอบฉันทะ
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………..…………………ผูรับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
Remarks

1.
2.
3.

(…………………………………………)

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one Proxy.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

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

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
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.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 2
Allonge annexed to the Form of Proxy No.2

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2554 to be held on December 14, 2011 at 10.00 a.m., at Ballroom 1, The Sukhothai Hotel

เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือจะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
__________________________________

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที่…………………………………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Agenda

To Consider the Election of Directors.

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

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

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

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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อากรแสตมป
Stamp

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบที่ 3
Proxy Form No.3

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ ใหคัสโตเดียนในประเทศไทย (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน)
(For Custodian)

เขียนที่……………………………………………………………………………
Made at

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

Month

Year

(1) ขาพเจา………………………………………………………………..….………..………………………………….…………………สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………………………………………………….………..
I / We

Residing at No.

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

Sub-district

District

Province

Post Code

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ ………………………………………………………………………….…………………………….…………………………….…………………
As a custodian for

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม...................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………………………………………………………………เสียง ดังนี้
holding a total number of

shares and having total voting right of

votes as follow :

หุนสามัญ…………………………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................................................เสียง
Ordinary share

shares, with the voting right of

votes

หุนบุริมสิทธิ……………………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................................................เสียง
Preferred share

shares, with the voting right of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………………………………………… อายุ………………… ป อยูบานเลขที่………………………………ถนน…………………………………………………
Age

Years Residing at No.

Street

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

District

Province

Post Code

or

(2) …………………………………………………………………………………………… อายุ………………… ป อยูบานเลขที่………………………………ถนน…………………………………………………
Age

Years Residing at No.

Street

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

District

Province

Post Code

or

(3) …………………………………………………………………………………………… อายุ………………… ป อยูบานเลขที่………………………………ถนน…………………………………………………
Age

Years Residing at No.

Street

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

District

Province

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
anyone of them to be my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting No.1/2554

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
to be held on December 14, 2011 at 10.00 a.m., at The Sukhothai Hotel, Ballroom 1, 13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok

หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

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

มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

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

มอบฉันทะบางสวน คือ

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

หุนสามัญ.........................................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.............................................................เสียง
Ordinary share

shares , with the voting right of

votes

Preferred share

shares, with the voting right of

votes

หุนบุริมสิทธิ.....................................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได............................................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด..................................................................เสียง
Total voting right of

votes

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

(1)

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย..................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย.................................เสียง
Disapprove
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Shares

งดออกเสียง..............................เสียง
Abstain

Shares

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย..................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย.................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง..............................เสียง
Abstain

Shares

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย..................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย.................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง..............................เสียง
Abstain

Shares

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย..................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย.................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง..............................เสียง
Abstain

Shares

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

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย..................................เสียง
Approve

(2)

Shares

ไมเห็นดวย.................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง..............................เสียง
Abstain

Shares

วาระที่…………………………………เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda

To Consider the Election of Directors.

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all directors

เห็นดวย............................เสียง
Approve

ไมเห็นดวย............................เสียง

Shares

Disapprove

Shares

งดออกเสียง.............................เสียง
Abstain

Shares

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

Appointment of the certain directors as follows:

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

เห็นดวย............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย............................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง.............................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย............................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง.............................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย............................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง.............................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย............................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง.............................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย............................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง.............................เสียง
Abstain

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

ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงผูถือหุน

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


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

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

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

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

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

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูมอบฉันทะ
Signed

Appointor

(…………………….……)

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(…………………….……)

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(…………………….……)

ลงชื่อ……………………………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(…………………….……)

หมายเหตุ
Remarks

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
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) หลักฐานที่ตองแนบพรอมหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The document required to be attached to this Proxy form:
(1) Power of Attorney of the shareholder authorizing the custodian to sign on the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) Document confirming that the Proxy permitted to conduct custodian business.

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right can not be divided and separately assigned to more than one Proxy.

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

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน
หนังสือมอบฉันทะแบบที่ 3 ตามแนบ

ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

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

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองบอลลูม 1 โรงแรมสุโขทัย
For the Shareholders' Annual General Meeting No. 1/2554 to be held on December 14, 2011 at 10.00 a.m., at Ballroom 1, The Sukhothai Hotel

เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
13/3 South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok, 10120 or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.
__________________________________

วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................

Agenda

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย...............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง............................เสียง
Abstain

Shares

วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................

Agenda

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย...............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง............................เสียง
Abstain

Shares

วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................

Agenda

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย...............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง............................เสียง
Abstain

Shares

วาระที่................................เรื่อง...............................................................................................................................................................

Agenda

Subject :

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

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

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

เห็นดวย...............................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง............................เสียง
Abstain

Shares

วาระที่................................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Agenda

To Consider the Election of Directors.

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

เห็นดวย................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง...........................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง...........................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง...........................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง...........................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove

Shares

งดออกเสียง...........................เสียง
Abstain

Shares

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

เห็นดวย................................เสียง
Approve

Shares

ไมเห็นดวย..................................เสียง
Disapprove
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Shares

งดออกเสียง...........................เสียง
Abstain

Shares

