หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประจำ�ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.
ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

29 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทประจาปี 2562
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561
2. รายงานประจาปี 2561 พร้ อมสาเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ
CD-ROM)
3. หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้ อมู ลของบุ คคลที่เสนอชื่ อให้ ได้ รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
กาหนดวาระ
6. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
7. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถอื หุ้น
ด้ วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ได้ มี ม ติ ให้ เรี ย กประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ นของบริ ษั ท ประจ าปี 2562 ในวั น พฤหั ส บดี ท่ี 25 เมษายน 2562
เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 2/2561
ข้อเท็ จจริงและเหตุผล : บริษัทได้ จัดให้ มีการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 และได้ จัดส่งรายงานการประชุมให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยภายในเวลา
ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ ในสาเนารายงานการประชุ มที่บริษัท
ได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุ ม

ดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้ องรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน
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วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่านมาและรายงานประจาปี
2561
ข้อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล : รายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ ใน
รายงานประจาปี 2561 ที่บริษัทได้ จัดส่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นพร้ อมกับหนั งสือเชิญประชุ มในครั้งนี้ แล้ ว (ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นรับทราบและรับรองรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจาปี 2561 ดังกล่าว
ลงคะแนน

การลงมติ : วาระนี้จะต้ องรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 44 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและ
งบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นในการประชุ มสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้
ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และได้ ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ ในรายงานประจาปี 2561 ที่บริ ษัทได้ จัดส่ งให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นพร้ อมกับหนั งสือเชิ ญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็ นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติงบแสดง
ฐานะการเเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 47 กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปั จจุ บัน บริษัทได้ ต้ังทุนสารองจานวน 20,000,000.- บาท
ซึ่งครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองอีก
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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บริ ษั ท มี น โยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ น ในอัตรา “ร้ อยละ 25-50 ของกาไรสุท ธิของ
งบการเงินรวม” ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับ
ของบริษัทข้ อ 46 กาหนดห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร และห้ ามจ่ายเงินปั นผล
กรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้ น หุ้ นละเท่า ๆ กัน และต้ อง
ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทมีขาดทุนจากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2561 จานวน 104,857,867 บาท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติให้ นาเสนอต่ อที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นเพื่อพิ จารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลจาก
กาไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้ อยละ 25) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นของบริษัท ในอัตราหุ้ นละ 0.50 บาท รวมเป็ นเงิน
จานวน 10,000,000.- บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านๆ มา ดังนี้
ข้อมูลการจ่ ายเงินปั นผล
รอบบัญชีปี 2560
งดจ่ายเงินปั นผลปี 2561
ไม่จ่ายเงินปั นผล

รอบบัญชีปี 2559
เงินปั นผลจ่ายปี 2560
อัตราหุ้นละ 3.00 บาท

รอบบัญชีปี 2558
เงินปั นผลจ่ายปี 2559
อัตราหุ้นละ 3.00 บาท

อัตราเงินปั นผล = 0.00 %

อัตราเงินปั นผล = 38.33 %

ขาดทุนสุทธิ 348,726,881 บาท

กาไรสุทธิ 156,512,330 บาท

อัตราเงินปั นผล = 47.36 %
กาไรสุทธิ 126,699,269 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติให้ บ ริษัท
จ่ ายเงิน ปั น ผลจากกาไรสะสม (ซึ่ งเสีย ภาษี ในอั ต ราร้ อ ยละ 25) ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ในอั ต ราหุ้ นละ
0.50 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 10,000,000.- บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่
28 มีนาคม 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ลงคะแนน

การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5. พิจ ารณาเลือ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต อ้ งออกจากต าแหน่ งตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ข้อเท็ จจริงและเหตุ ผล : ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 16 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุ มสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี เป็ นจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด
เป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ แต่ มี สิท ธิท่ีจะได้ รับ การเลื อกตั้งให้ กลั บ เข้ าดารง
ตาแหน่ งกรรมการของบริษัท ได้ อีก โดยบริ ษัท มี คณะกรรมการรวม 10 คน ดั งนั้ น จึงมี กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครั้งนี้จานวน 4 คน ดังนี้
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ลาดับที่

ผู้ได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ

ปี ที่
จานวนหุ้นที่
คิดเป็ น % ของ
ถือครอง ณ วันที่ หุ้นที่มีสิทธิออก ได้ รับ
31 ธันวาคม 2561 เสียงทั้งหมด แต่งตั้ง

กรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ
ปี 2561
ร่วมประชุม/จานวน
ครั้ง

1

นายโยชิฮิโระ

โนมุระ

ประธานกรรมการ

ยาซุดะ0

2

นายโทชิโนริ

โอสุมิ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

3

นายฮิโรอากิ

ยามากูชิ

4

นายนนทพล

นิ่มสมบุญ

0.00 %

2560

3/5

0

0.00 % จันลาวงศ์
2560

5/5

กรรมการ

0

0.00 %

2560

3/5

กรรมการอิสระ

0

0.00 %

2559

5/5

การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น
นายโยชิฮิโระ โนมุระ เป็ นกรรมการบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จากัด
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
อนึ่ง ตามที่บริษัทได้ เชิญให้ ผ้ ูถือหุ้ นเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2562
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทตั้งแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่ า ไม่ มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อรับ
การเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
และตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 14 กาหนดให้ การจ่ ายเงินค่ าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการของ
บริ ษั ท จะต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ นด้ ว ย ซึ่ งที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษั ท ประจาปี 2561
ได้ อนุมัติให้ บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการของบริษัทภายในวงเงินไม่ เกิน 2,000,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
โบนัสกรรมการ

35,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
200,000.- บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กบั หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดาเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ
12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ
7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาดังนี้
(1) เลือกตั้งให้ นายโยชิฮิโระ โนมุระ นายโทชิโนริ โอสุมิ นายฮิโรอากิ ยามากูชิ และนายนนทพล
นิ่มสมบุญ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งกรรมการตามวาระในปี นี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ า กรรมการทั้งสี่ท่านได้ ปฏิบัติหน้ าที่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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ด้ วยความระมัดระวัง ให้ คาแนะนาและข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้ น ทั้งนี้ ข้ อมู ลของ
บุคคลที่เสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
(2) ยื น ยั น ให้ คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการจ านวน 10 คน และบริ ษั ท
อยู่ระหว่ างสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 3 คน คือ นายวีรวัฒ น์ ขอไพบู ลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์
และนายโชเฮอิ ยาซุ ด ะ ที่ ได้ ล าออกไปในระหว่ างวาระ และมอบอานาจให้ คณะกรรมการของบริ ษั ท เป็ นผู้
พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนตาแหน่งที่ว่างนี้ต่อไป
และเห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นพิ จารณากาหนดค่ าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการของ
บริ ษั ท ประจ าปี 2562 ภายในวงเงิ น ไม่ เกิ น 2,000,000.- บาท เนื่ อ งจากเป็ นอั ต ราที่ เหมาะสม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
โบนัสกรรมการ

35,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
200,000.- บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กบั หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดาเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ
12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ
7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนสาหรับการเลือกตั้งกรรมการ และด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนสาหรับการกาหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคั บของบริษัทข้ อ 41 ที่กาหนดให้ ท่ีประชุ มสามั ญผู้ถือหุ้ นแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ดังนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการเสนอแต่ งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2562 เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพื่อนาเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313
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จากบริ ษั ท ส านั กงาน อี วาย จากั ด เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ของบริ ษัท ประจาปี 2562 โดยมี คุ ณ สมบั ติ
ตามที่สานั กงานคณะกรรมการกากับหลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรัพย์ กาหนด มี ความเป็ นอิสระ มี ความรู้และ
ประสบการณ์ เพี ยงพอที่ จะปฏิ บั ติห น้ าที่ ในฐานะผู้ สอบบั ญ ชี ได้ รวมถึงค่ าธรรมเนี ยมวิ ชาชี พ ที่ เสนอมี ความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่ เกิน 2,410,000.- บาท
นอกจากนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่น

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

2,410,000

1,800,000

880,000

1,850,000

ไม่มี

ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่ งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่ อย ไม่ มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่ อย ผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้ องในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ให้
นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5313 จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 และกาหนดเงินค่าตอบแทน
ให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,410,000.- บาท
ลงคะแนน

การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถอื หุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้ างต้ นโดยพร้ อมเพรียง
กันด้ วย ผู้ถือหุ้ นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมื อชื่ อในหนังสือมอบฉั นทะตามที่ได้ แนบมานี้ และนามามอบต่ อประธาน
กรรมการหรือผู้ท่ปี ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม
หากท่านผู้ถอื หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการ
อิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังนี้
(1) นายสุชาติ จันลาวงศ์
อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้ าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพมหานคร
(2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
อายุ 70 ปี ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
6

7

ทั้งนี้ ผู้ถอื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
ณ สถานที่ประชุมได้ ต้งั แต่เวลา 14.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป และเพื่อให้ การลงทะเบียน
เข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นไปด้ วยความถูกต้ องและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ ท่านผู้ถอื หุ้นและ/หรือ
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
อนึ่ ง บริ ษัท ได้ กาหนดรายชื่ อผู้ ถือหุ้ น ที่มี สิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัท ประจาปี
2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

___________________
(นายโทชิโนริ โอสุมิ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 2/2561
________________________________

เวลำและสถำนที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด เลขที่
396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มกำรประชุม
นายศั ก ดิ์ ชั ย วิรุ ฬ ห์ ชี ว ที่ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษัท และเลขานุ ก ารที่ป ระชุ ม ได้ แ จ้ งต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า
ในขณะนี้ มีผ้ ูถือหุ้ นของบริษัทมาเข้ าร่ ว มประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้ วจานวน 31 ราย นับเป็ น
จานวนหุ้ นได้ 19,484,082 หุ้ น จากจานวนหุ้ นทั้งหมด 20,000,000 หุ้ น คิดเป็ นร้ อยละ 97.42 ของจานวนหุ้ น
ทั้งหมด ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
ดังนี้

เลขานุการที่ประชุมได้ แนะนากรรมการของบริษัทที่ได้ เข้ าร่ วมประชุมในวันนี้ ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบ
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายโทชิโนริ
นายนนทพล
นายสุชาติ
นายอภิชัย

โอสุมิ
นิ่มสมบุญ
จันลาวงศ์
ชวเจริญพันธ์

กรรมกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม
1. นายโยชิฮิโระ โนมุระ
2. นายฮิโรอากิ
ยามากูชิ
3. นายนาโอโตะ โอกาดะ

รองประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษทั
1. นายศักดิ์ชัย

วิรุฬห์ชีว

บริษัท สานักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จากัด

เลขานุ การที่ประชุมได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้ องปฏิบัติดังนี้
1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิ ดเผย ถ้ าไม่มีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ ามี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ านใดไม่ เห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นหรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะกรอกชื่ อ
จานวนหุ้ น และมติ พร้ อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสี ยงที่บริษัทได้ แจกให้ ท่านผู้ ถือหุ้ นหรือผู้รับมอบฉันทะตอนที่
ลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุมแล้ ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงหนึ่งสียงต่อหนึ่งหุ้ นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนาจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ไปหักออก
จากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นจานวนเสียง
ที่เห็นด้ วย
5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม
ช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อไป
หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ เรียนเชิญนายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธาน
ที่ประชุม เพื่อกล่าวเปิ ดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้ มาเข้ าร่วมประชุม และแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ า
ร่ วมประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
ประธานจึงขอเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัท ครั้งที่ 2/2561 และประธานได้ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย
วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมเป็ นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดาเนินการประชุมเป็ นภาษาไทย
วำระที่ 1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2561
เลขานุการที่ประชุมได้ เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้ อง โดยที่ประชุม
มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้ วย
19,484,082 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
วำระที่ 2. พิจำรณำอนุมตั ิกำรเปลี่ยนชื่อและตรำประทับของบริษทั
เลขานุ การที่ประชุม ได้ ช้ ีแจงต่ อที่ประชุมว่ า บริษัทจะดาเนินการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท
โดยมีรายละเอียดการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องตามวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.3 ดังนี้
วำระที่ 2.1 พิจำรณำอนุมตั ิกำรเปลี่ยนชื่อบริษทั เป็ น “บริษทั ฮิตำชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)” แทน “บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน)” และกำรแก้ไขเพิ่มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 1 เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่อบริษทั
เลขานุการที่ประชุมได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้ เป็ นดังนี้
“ข้ อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)” และ
มีช่ือเป็ นภาษาอังกฤษว่า Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company
Limited”
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 1 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

17,433,282
0
2,050,800
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 89.47
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 10.53
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

วำระที่ 2.2 พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ก ำรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ั ท ข้อ 1 เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ กำรเปลี่ ย น
ชื่อบริษทั
เลขานุการที่ประชุมได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้ เป็ นดังนี้
“ข้ อ 1 ถ้ อยคาที่ใช้ ในข้ อบังคับนี้ ให้ มีความหมายดังจะกล่าวต่ อไปนี้ เว้ นแต่จะได้ แสดงความหมายไว้
เป็ นการเฉพาะ
“บริษัท”

หมายถึง

บริ ษั ท ฮิ ต าชิ เคมิ ค อล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

“กฎหมาย”

หมายถึง

กฎหมายว่ า ด้ วยบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด กฎหมายว่ า ด้ วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหมายความรวมถึ ง
กฎหมายอื่นที่มีผลใช้ บังคับหรือเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการ
ของบริษัท

“นายทะเบียน”

หมายถึง

นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถึง

ผู้ซ่งึ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท”

คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้ วย
19,484,082 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
วำระที่ 2.3 พิจำรณำอนุ มตั ิ กำรแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของบริษทั ข้อ 54 เพื่อกำรเปลี่ยนตรำประทับของบริษทั
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่อบริษทั
เลขานุการที่ประชุมได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 54 เพื่อการเปลี่ยน
ตราประทับของบริษัทให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้ เป็ นดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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“ข้ อ 54 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดังที่ประทับไว้ น้ ี”

คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว
หลังจากที่ประชุมได้ สอบถามและตอบข้ อสอบถามแล้ ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษั ท ข้ อ 54 เพื่ อ การเปลี่ ยนตราประทับ ของบริ ษั ท ให้ สอดคล้ อ งกับ การเปลี่ ยนชื่ อ บริ ษั ท ตามรายละเอีย ด
ที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้ น
ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้ วย
19,484,082 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
วำระที่ 3. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
เลขานุ การที่ประชุมได้ ช้ ีแจงต่ อที่ประชุมว่ า ในขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ หมดวาระและเรื่องที่จะ
เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาแล้ ว ไม่ ทราบว่ ามีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดมีข้อสอบถามหรือเรื่องที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุม
พิจารณาหรือไม่
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและคณะกรรมการได้ ช้ ีแจงข้ อสอบถามจนเป็ นที่พอใจแล้ ว
หลั ง จากนั้ น ที่ป ระชุ ม ไม่ มี เรื่ อ งอื่ น ใดที่ จ ะพิ จ ารณาต่ อ ไปแล้ ว เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้ เรี ยนเชิ ญ
ให้ ประธานที่ประชุมกล่าวปิ ดการประชุม
ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วมประชุมและให้ การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้ วยดีตลอดมา
และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

(นายโทชิโนริ โอสุมิ)
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับ
กิจการเป็ นเรื่ องสาคัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าหน้าที่พิจารณากลัน่ กรอง
การสรรหากรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
เกณฑ์การพิจารณาอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
และค่าตอบแทนเฉลี่ยตามขนาดธุ รกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผล
กาไรของบริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็ นผูท้ าหน้าที่เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯและกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการจะเป็ นผูเ้ สนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการครบวาระ จานวน 4 ท่านได้แก่
1. นายโยชิฮิโระ โนมุระ

2. นายโทชิโนริ โอสุ มิ

3. นายฮิโรอากิ ยามากูชิ

4. นายนนทพล นิ่มสมบุญ

คณะกรรมการพิจารณาและกลัน่ กรองแล้วเห็นว่า เลือกตั้งให้ นายโยชิฮิโระ โนมุระ นายโทชิโนริ โอสุมิ นายฮิ
โรอากิ ยามากูชิ และนายนนทพล นิ่มสมบุญ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการตามวาระในปี นี้กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการ ของบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทั้ง
สองท่านได้ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้ คาแนะนา และข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถอื หุ้น
ทั้งนี้ ข้ อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตั้ง เป็ นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการได้ โดย
เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 คือตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2562 และเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าแต่อย่างใด
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผู้
ถือหุ น้ รายใหญ่ท้งั นี้ กรรมการอิสระต้องมีจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับ
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วน
ราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน หมายความว่า
ก) กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร
ข) กรรมการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบเยีย่ งผูบ้ ริ หาร
ค) กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้วา่ เป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที่
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการรายอื่น
ง) มีการปฏิบตั ิงานเต็มเวลา (หมายถึงการใช้เวลาทางานทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ในการปฏิบตั ิงาน
ให้แก่บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง) และได้รับค่าตอบแทนเป็ นประจาในรู ปเงินเดือน หรื อผลตอบแทนที่เปรี ยบเสมือน
เงินเดือน
จ) เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิรายการต่าง ๆ ในลักษณะที่มิใช่การดาเนินการในรู ปแบบองค์คณะ
(Collective Decision)
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่า หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
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คาว่า “หุน้ ส่ วน” ตามข้อ 5 และ 6 หมายความว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรื อผู้
ให้บริ การทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ (แล้วแต่
กรณี ) ในนามของนิ ติบุคคลนั้น
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ เป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจ หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรื อ 6 ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถ
พิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่กระทบกับการแสดง
ความเห็นที่เป็ นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบ 56-1 รายงาน
ประจาปี และในหนังสื อนัดประชุม
ก.) สถานะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข.) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงเหลือ หรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค.) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
ในการผ่อนผันของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจกาหนดกรอบในการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2551 ในส่ วนที่เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of
Loyalty) และระมัดระวัง (Duty of Care) ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผล โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ควรคานึงถึงปัจจัย
ต่อไปนี้ประกอบด้วย
ก.) เหตุผล และความจาเป็ นในการแต่งตั้ง หรื อต่อวาระกรรมการอิสระรายดังกล่าว และ
ข.) ลักษณะรายการที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้
1. รายการที่บริ ษทั ฯ ได้รับประโยชน์เป็ นสาคัญ
2. รายการธุ รกิจปกติที่เป็ นเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไปและ
3. ขนาดรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
ของกรรมการอิสระ และไม่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับขนาดของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ได้
เกิดขึ้นสม่าเสมอ/ต่อเนื่ อง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ เช่น การมีขอ้ ตกลงใน Shareholders Agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
กรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ง
ประกอบกิ
่มีสภาพอย่
วกันและเป็
การแข่
งขันนทีการแข่
่มีนยั กังบขักินจทีการของบริ
ทั ฯ หรื อบริษษทั ทั ฯย่หรื
อย อบริ ษทั
8. ไม่จการที
ประกอบกิ
จการทีางเดี
่มีสยภาพอย่
างเดียนวกั
นและเป็
่มีนยั กับกิจษการของบริ
ษทั ใดางหุมีกน้ ารประกอบกิ
่มีสภาพอย่
วกันหารงาน
และเป็ นลูการแข่
งขักนงาน
ที่มีนทียั ่ กับ
ย่อย หรื อไม่ในการพิ
เป็ นหุ ้นจส่ารณาว่
วนที่มาีนบริยั ในห้
ส่ วน หรื อเป็ นจการที
กรรมการที
่มีส่วานร่งเดีวยมบริ
กจ้าง พนั
การของบริ
ษทั อฯนประจ
หรื อบริ
ษทั อย่ถืออยหุหรื
จารณาจากปั
จจัยต่อน้ ไปนี
เช่น้งหมดของบริ
ลักษณะหรื อษสัทั ดอืส่่นวซึน่ ง
ปรึกิกจษาที
่รับเงินเดื
า หรื
น้ เกิอไม่
นร้อจะพิ
ยละหนึ
่ งของจานวนหุ
ที่มีส้ ปิ ทระกอบกั
ธิ ออกเสีนยงทั
ประกอบกิ
งเดียวกันและเป็
นการแข่ดงจขัาหน่
นที่มายีนเทคโนโลยี
ยั กับกิจการของบริ
บริ ษทั ย่อเข้ยาข่ายเป็ นการ
รายได้ กลุจ่การที
มลูกค้่มาีสเป้ภาพอย่
าหมายาการตลาด
ช่องทางการจั
การผลิตษเป็ทั ฯนหรื
ต้นอโดยกรณี
ทาธุ รกิในการพิ
จแข่งขันจกัารณาว่
นมีดงั นีาบริ
้ ษทั ใด มีการประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับ
วและบริ
ษทั จดทะเบี
ยน หรื
ทั ย่้ อปยมี
รายได้นจากการขายสิ
นค้าหรื
กิจการของบริ ษทั ฯก.)
หรื บริ
อบริษษทั ทดัั งย่กล่
อยาหรื
อไม่ จะพิ
จารณาจากปั
จจัอยบริ
ต่อษไปนี
ระกอบกั
เช่น ลักษณะหรื
อสัอดให้
ส่ วบนริ การ
ที่ทดแทนกั
ดส่ วนที
่มีนยั สาคั
รายได้
กลุ่มลูนกค้ได้าเป้ในสั
าหมาย
การตลาด
ช่อญงทางการจัดจาหน่าย เทคโนโลยีการผลิต เป็ นต้น โดยกรณี เข้าข่ายเป็ นการ
ทาธุรกิจแข่งขันกันข.)
มีดงั บริ
นี้ ษทั ดังกล่าวและบริ ษทั จดทะเบียน หรื อบริ ษทั ย่อย อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ที่มี
รายได้หลักจากการด
งหาริยมนทรัหรืพย์อปบริระเภทที
่พกั รอาศั
นเดียวกัน แม้
กลุอ่มให้
ลูกบค้ริาหรื
ก.) บริาเนิ
ษทั นดังานมาจากการขายอสั
งกล่าวและบริ ษทั จดทะเบี
ษทั ย่อยมี
ายได้ยเช่
จากการขายสิ
นค้วา่ หรื
การอ
่ต้ งั โครงการแตกต่
น ่มีนยั สาคัญ
ที่ททีดแทนกั
นได้ในสัดาส่งกัวนที
งกล่าวและบริ
าวและบริษทษั จดทะเบี
ทั จดทะเบียนยนหรืหรือบริ
อบริษทษั ย่ทั อย่ยอยอยูอยูใ่ นกลุ
ใ่ นกลุ่มธุ่มรธุกิรจกิอสั
จอสังหาริ
งหาริมทรั
มทรัพพย์ ย์ที่มทีี ่มี
ข.)ค.)บริบริษทษั ดัทั งดักล่
่มลูยกเช่ค้นาหรื
รายได้หลัหกลัจากการด
กจากการดาเนิาเนินงานมาจากการขายอสั
นงานมาจากค่าเช่าที่พงกั หาริ
อาศัมยทรั
เช่นพเดีย์ปยวกั
น แม้ว่พา่ กั กลุอาศั
ที่ตน้งั แม้
โครงการแตกต่
งกัอน
รายได้
ระเภทที
เดียอวกั
วา่ กลุ่มลูกค้าาหรื
สาหรับการพิ
ที่ต้งั โครงการแตกต่
างกันจารณาในเรื่ องนัยสาคัญหรื อรายได้หลัก จะพิจารณาจากระดับนัยสาคัญที่ 10% โดยพิจารณา
่มธุกรโดยการถื
จากงบการเงินของบริ
นหลั
ก แต่สาหรั
บกรณี ทยี่เป็นนบริ
กิจหลั
ค.) บริษษทั ทั ฯดัเป็งกล่
าวและบริ
ษทั จดทะเบี
หรื อษบริทั ทีษ่ปทั ระกอบธุ
ย่อย อยูใ่ รนกลุ
กิจอสังหาริอหุม้นทรัในบริ
พย์ ทีษ่มทั ี อื่น
(Holding
Company)าเนิจะพิ
จารณาจากงบการเงิ
รวมยเช่เพืน่อเดีให้ยสวกัะท้
นรายได้
นงานอย่างแท้าจงกั
ริ งน
รายได้
หลักจากการด
นงานมาจากค่
าเช่าที่พกั นอาศั
น อแม้
วา่ กลุ่มทลูี่มกาจากการด
ค้าหรื อที่ตาเนิ
้งั โครงการแตกต่
สาหรับการพิจารณาในเรื่ องนัยสาคัญหรื อรายได้หลัก จะพิจารณาจากระดับนัยสาคัญที่ 10% โดยพิจารณา
9. นไม่ของบริ
มีลกั ษณะอื
สามารถให้
นอิสระเกี
วกักบโดยการถื
การดาเนินองานของบริ
จากงบการเงิ
ษทั ฯ ่นเป็ใดที
นหลั่ทกาให้
แต่ไสม่าหรั
บกรณี ทคี่เป็วามเห็
นบริ ษนทอย่
ั ทีา่ปงเป็
ระกอบธุ
รกิจ่ยหลั
หุ ้นในบริ ษทษั ทอืั ่นฯ
ทั้งนี้โดยทั
ว่ ไปการแสดงความเห็
นอย่างอิสระหมายความถึ
นหรื อรายงานตามภารกิ
(Holding
Company)
จะพิจารณาจากงบการเงิ
นรวม เพื่อให้สงะท้การแสดงความเห็
อนรายได้ที่มาจากการด
าเนินงานอย่างแท้จจทีริ ่ไง ด้
มอบหมายโดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรื อตาแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้
่มบุค่ทคลใด
อิทธิพลของบุ
อกลุ
งไม่อยูคภ่ วามเห็
ายใต้สนถานการณ์
ๆ ที่อ่ยาจบี
บังคับาเนิให้นไงานของบริ
ม่สามารถแสดง
9. ไม่มีลคกคลหรื
ั ษณะอื
่นใดที
าให้ไม่รวมถึ
สามารถให้
อย่างเป็ นอิใดสระเกี
วกับบการด
ษทั ฯ
อย่างตรงไปตรงมานอย่างอิสระหมายความถึง การแสดงความเห็นหรื อรายงานตามภารกิจ ที่ได้
ทั้งความเห็
นี้โดยทันว่ ได้
ไปการแสดงความเห็
ภายหลัตงได้
งตั้งให้เป็ นกรรมการอิ
่มีลพกั ย์ษณะเป็
ถึงา9ทีข้่ และไม่
างต้นแล้
ว กรรมการอิ
มอบหมายโดยไม่
อ้ งครับานึการแต่
งถึงผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกี่ยสวกัระที
บทรั
สิน หรืนอตไปตาม
าแหน่ง1หน้
ตกอยู
ภ่ ายใต้ สระ
อิทอาจได้
ธิพลของบุ
คคลหรื อกลุ่มบุคคลใด รวมถึงษไม่ทั ฯอยูให้
ภ่ ายใต้
ด ๆนทีกิ่อจาจบี
บบังคับษให้ทั ฯไม่บริสามารถแสดง
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ
ตดั สิสนถานการณ์
ใจในการดใาเนิ
การของบริ
ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
ความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม 1 ถึง 9 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ประสบการณ์การทางาน
• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
– กรรมการบริ ษทั , บมจ. ไทยสโตเรจ
• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 – รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และรองประธานกรรมการบริ หารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การสานักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 – กรรมการบริ ษทั , สานักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 – ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สานักงานใหญ่
โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 – รองประธานและกรรมการผูจ้ ดั การ, Hitachi Chemical (China) Co.,Ltd.
• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 – รองประธานและกรรมการผูจ้ ดั การ,สานักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 – กรรมการผูจ้ ดั การ, สานักงานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 – ผูจ้ ดั การทัว่ ไป, Shimodate Works, Hitachi Chemical Co., Ltd.
• พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 – ผูจ้ ดั การทัว่ ไป, Goi Works, Hitachi Chemical Co. Ltd
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริ ษทั ฮิตาชิ เคมิคอล จากัด
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร
: ไม่มี
ประเภท
กรรมการ

กรรมการ

จานวนหุ้นที่ถือครอง ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2561

ไม่มีการถือหุ้น

คิดเป็ น % ของ
หุ้นที่มีสทิ ธิออก
เสียงทั้งหมด

0.00%

ปี ที่ได้ รับ
แต่งตั้ง

2560

จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่ง
กรรมการถึงสิ้นปี
31 ธันวาคม
2561

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2561

2

0/3 ครั้ง

ประชุม
คณะกรรมการ ปี
2561
ร่วมประชุม/จานวน
ครั้ง

3/5 ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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นายโทชิ โนริ โอสุ มิ
ตาแหน่ ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
อายุ 60 ปี อายุงาน 2 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated Faculty of Business Administration, Kwansei Gakuin University Hyogo, Japan
• Advanced Management Program of The Wharton School, University Pennsylvania, United States of
America
ประสบการณ์การทางาน
• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
– รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 – รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล ทั้งเครื อในประเทศไทย และบมจ.
ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ไทยแลนด์
• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 – กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ฮิตาชิ เคมิคอล ไทยแลนด์ จากัด
• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 – ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายวางแผนการขายและการตลาด สานักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.
ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 – กรรมการผูจ้ ดั การ,บมจ.ฮิตาชิ เซี่ ยงไฮ้ /หัวหน้าสานักงานปั กกิ่ง บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 – ผูจ้ ดั การฝ่ ายไฟฟ้ าลามิเนท สานักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2543 – ดูแลฝ่ ายวัสดุอิเลคทรอนิคส์ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล(ไต้หวัน)
• พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2536 – ดูแลฝ่ ายระหว่างประเทศ สานักงานใหญ่โตเกียว บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2533 – ดูแลฝ่ ายส่ งออกผลิตภัณฑ์เคมี บมจ. นิปปอน เคมิคอล เทรดดิ้ง
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร
: ไม่มี
จานวนหุ้นที่ถือครอง ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2561

ประเภท
กรรมการ

กรรมการ

ไม่มีการถือหุ้น
20

คิดเป็ น % ของ
หุ้นที่มีสทิ ธิออก
เสียงทั้งหมด

0.00%

ปี ที่ได้ รับ
แต่งตั้ง

2560

จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่ง
กรรมการถึงสิ้นปี
31 ธันวาคม
2561

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2561

2

3/3 ครั้ง

ประชุม
คณะกรรมการ ปี
2561
ร่วมประชุม/จานวน
ครั้ง

5/5 ครั้ง
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นายฮิโรอากิ ยามากูชิ
ตาแหน่ ง กรรมการ
อายุ 51 ปี อายุงาน 2 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated School of Engineering, Nagoya Institute of Technology, in Nagoya, Japan.
ประสบการณ์การทางาน
• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
– กรรมการบริ ษทั , บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ , ผูจ้ ดั การทัว่ ไปกลุ่มธุ รกิจ
แบตเตอรี่ ยานยนต์ สานักงานใหญ่ดา้ นการจัดเก็บพลังงาน, สานักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
• พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 – ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd. ในเครื อ บมจ.ฮิตาชิ เคมิ
คอล
• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 – ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Saitama Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd.
• พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2558 – ดูแลฝ่ ายวิจยั และพัฒนา Hikone Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd.
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร
: ไม่มี
ประเภท
กรรมการ

กรรมการ

จานวนหุ้นที่ถือครอง ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2561

ไม่มีการถือหุ้น

คิดเป็ น % ของ
หุ้นที่มีสทิ ธิออก
เสียงทั้งหมด

0.00%

ปี ที่ได้ รับ
แต่งตั้ง

2560

จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่ง
กรรมการถึงสิ้นปี
31 ธันวาคม
2561

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2561

2

0/3 ครั้ง

ประชุม
คณะกรรมการ ปี
2561
ร่วมประชุม/จานวน
ครั้ง

3/5 ครั้ง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562

21

ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ปี อายุงาน 22 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•

บัญชีบณั ฑิต พาณิ ชยศาสตร์ บณั ฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
บัญชีดุษฏีบณั ฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 35
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation
การฝึ กอบรม จาก สถาบัน IOD
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 4/2546
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 89/2550
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่ น 1/2552
Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่ น 8/2010
Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่ น 7/2553
Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ น 11/2553

ประสบการณ์
• พ.ศ.2548 - 2557 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ.2549 - 2557 – กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• พ.ศ. 2542 - 2556 – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์
• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 – กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ.สหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 – ผูอ้ านวยการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
22
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ตาแหน่ งสาคัญอืน่ ในปัจจุบัน
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 – นายกสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่งประเทศไทย

•ตาแหน่
พ.ศ.2548
จุบนจั จุ–บันประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.
งสาคัญ-อืปัน่ จในปั

• พ.ศ.2551
- ปัจ-จุปับจนั จุบ–นั กรรมการสภามหาวิ
ยาลัยInternational
ผูท้ รงคุณวุฒConsulting
ิ ประธานกรรมการก
• พ.ศ.2548
– ประธานกรรมการ ทAMC
Co.,Ltd. ากับดูแลการบริ หารความ
เสี่ ยง และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั – กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการกากับดูแลการบริ หารความ
• พ.ศ.2548
- ปัจประธานกรรมการตรวจสอบ
จุบนั – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ
เสี่ ยง และ
มหาวิทยาลัและประเมิ
ยวลัยลักษณ์นผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• พ.ศ.2551
- ปัจ-จุปับจนั จุบ–นั กรรมการตรวจสอบและประเมิ
นผลงานนผลงาน
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทแม่
• พ.ศ.2548
– กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ
ยาลัฟย้ าหลวง
เทคโนโลยีสุรนารี
• พ.ศ.2553
- ปัจ-จุปับจนั จุบ–นั กรรมการการเงิ
นและทรัพย์สิน มหาวิ
ทยาลั
ยมหาจุ
ราชวิทยาลัย
• พ.ศ.2551
– กรรมการตรวจสอบและประเมิ
นผลงาน
มหาวิ
ทยาลัฬยาลงกรณ์
แม่ฟ้าหลวง
• พ.ศ.2553
– ปัจ-จุปับจนัจุบ–นั ประธานกรรมการตรวจสอบประจ
าสถาบั
มหาวิฬทาลงกรณ์
ยาลัยกรุราชวิ
งเทพ
• พ.ศ.2553
– กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิ
ทยาลันยมหาจุ
ทยาลัย
• พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการตรวจสอบประจาสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดาแหน่
ารงตาแหน่
ยนอืเ่นกิด:ความขั
ไม่มี ดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
การดารงต
งในกิงจในบริ
การอืษัท่นจดทะเบี
ทีอ่ าจทาให้
ารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัตการด
ิการกระท
าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร
: ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร

: ไม่มี

ประเภท
จานวนหุ้นที่ถอื ่ คิดเป็ น %
ปี ที่ ่
ประเภท
จานวนหุ้นทีถอื
คิดเป็ น %
ปี ที
่
่
กรรมการ
ครอง
ณ
วั
น
ที
ของหุ
้
น
ที
ม
ี
ได้
ร
กรรมการ
ครอง ณ วันที่
ของหุ้นที่มี
ได้ับรับ
31 ธัน31
วาคม
ยง ยง แต่แต่
งตัง้งตั้ง
ธันวาคม สิทธิสิอทอกเสี
ธิออกเสี
25612561
ทั้งหมด
ทั้งหมด
กรรมการอิ
0.00%
กรรมการอิ
สระ สระไม่มกี ไม่
ารถืมกีอารถื
หุ้นอหุ้น 0.00%

ปี ที่ ่ จานวนปี ที่ ่ดารง
ปี ที
จานวนปี ทีดารง
เลืเลืออกก ตตาแหน่
กรรมการ
าแหน่งงกรรมการ
ล่ล่าสุาสุดด
ถึถึงงสิสิ้ น้ นปีปี
31
2561
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2561

2540 2559
2559
2540

22
22

ประชุมผู้

ประชุม

ประชุม

ประชุมผู้
ประชุม
ประชุม
ถื
อ
หุ
้
น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการ
2561 ตรวจสอบ
ตรวจสอบ ปี 2561
ปี 2561
ปี ปี2561
ปี 2561
ปี 2561
ร่วมประชุ
ม/จานวน
ร่วมประชุ
ม/จานวน
3/3
้ง ้ง 6 /66/ครั6้งครั้ง
3/3ครัครั
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ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
1.

การเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้น
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรียกประชุ มไว้ ให้ ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่ าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นภายใน 1 เดือนนับแต่ วันได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ท่ปี ระชุม
นั้นอาจกาหนดเป็ นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้ องที่อันเป็ นที่ต้ังสานักงานใหญ่ ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียง
ก็ได้
ข้ อ 36. ในการเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ คณะกรรมการจั ด ท าเป็ นหนั ง สือ นั ด ประชุ ม ระบุ ส ถานที่
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชั ด เจนว่ า เป็ นเรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ วแต่ ก รณี รวมทั้ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2.

องค์ประชุม

ข้ อ 37. ในการประชุ ม ผู้ ถือหุ้ น ต้ องมีผ้ ู ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉั นทะจากผู้ ถือ หุ้ น (ถ้ ามี) มาประชุ ม
ไม่ น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้ นทั้งหมด และต้ องมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ า
หนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่ า การประชุมผู้ถือหุ้ นครั้งใด เมื่อล่ วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่วโมง จานวน
ผู้ถือหุ้ นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่ าการประชุมผู้ถือหุ้ นได้ เรียกนัดเพราะ
ผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่ เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้ น
ร้ องขอ ให้ นัดประชุ มใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ นไม่ น้อยกว่ า 7 วันก่ อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้ น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ท่ปี ระธานกรรมการมอบหมาย
ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในกรณี ท่ี ป ระธานกรรมการไม่ อ ยู่
ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้ นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็ นประธานที่ประชุม
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3.

การลงมติ
ข้ อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ป กติ ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การท า แก้ ไข หรือเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับ การให้ เช่ ากิจการของบริ ษัททั้งหมดหรื อ
บางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

4.

ระเบียบวาระการประชุม
ข้ อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงถึงผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ

5.

ค่าตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตาแหน่งกรรมการตามวาระ
ข้ อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าห้ าคน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้ องมีถ่นิ ที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ ได้ รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ งไม่ ก ระทบกระเทือ นสิท ธิของพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ างของบริ ษั ท ซึ่ง ได้ รั บ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
15.2 ในการเลื อ กกรรมการ อาจใช้ วิธีอ อกเสียงลงคะแนนเลื อ กกรรมการเป็ นรายบุ ค คล
คราวละคน หรื อคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ ท่ีป ระชุ มผู้ ถือหุ้ น จะเห็นสมควร แต่ ใน
การลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตามข้ อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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15.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่ากับจานวนที่พึงจะมีหรือพึ งจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้ รับเลือกตั้ง
ในลาดับ ถัด ลงมา มี ค ะแนนเสียงเท่ ากัน เกิน กว่ าจ านวนกรรมการที่พึ งจะมีห รื อ พึ งจะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้ อ 16. ในการประชุ ม สามั ญ ประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้ กรรมการออกจากต าแหน่ งหนึ่ งในสามเป็ นอัต รา
ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามข้ อนี้ จะเลือกตั้งให้ เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริษัทมหาชนจากัดแล้ ว ให้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่ อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ ง
นานที่สดุ นั้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
6.

การจ่ ายเงินปั นผลและการจัดสรรกาไร
ข้ อ 46. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
ในกรณีท่ีบริ ษัทยังจาหน่ ายหุ้ นไม่ ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริษัทได้ จดทะเบียน
เพิ่ มทุนแล้ ว บริษัทอาจจะจ่ ายเงินปั นผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้ นปั นผล โดยออกเป็ นหุ้ นสามัญใหม่
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ นได้ เป็ นครั้ งคราว ในเมื่ อเห็ นว่ า
บริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่ วันที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นหรือคณะกรรมการ
ลงมติแล้ วแต่ กรณี ทั้งนี้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้ น และให้ โฆษณาคาบอกกล่ าวการจ่ ายเงินปั นผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47. บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่ น้อยกว่ าร้ อยละห้ าของกาไร
สุทธิประจาปี หั กด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่ าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน

26

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7

เอกสารหรือหลักฐานเพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
บุคคลธรรมดา
1. ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชำชน/บัตรข้ ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ)
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนำบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว
2.1 หนังสือเดินทำง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ ำวของผู้ถอื หุ้น
2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนำหนังสือเดินทำง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ ำว
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
นิติบุคคล
1. นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
1.1 สำเนำหนังสือรับรองบริษัททีก่ รมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำออกให้ ไม่เกิน 60 วัน และ
1.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ ำว
ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมในหนังสือมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
2.1 หนังสือรับรองบริษัท และ
2.2 สำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมในหนังสือมอบฉันทะและ
สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทำงของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีเป็ นสำเนำเอกสำร จะต้ องมีกำรรับรองสำเนำถูกต้ อง และหำกเป็ นเอกสำรที่จัดทำขึ้น
ในต่ำงประเทศ จะต้ องมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลิค
หมายเหตุ เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้ อพึงปฏิบัติสำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายสุ ชาติ จันลาวงศ์
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี อายุงาน 22 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, USA.
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทางาน
• พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั
– กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 – ผูต้ รวจราชการกระทรวงพลังงาน
• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 – รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
• พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
: ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร
ที่ทีอยู่ 33/1196 ถ.ลาดพร้าว(ซ.53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอการประชุม
ประเภท
กรรมการ

กรรมการอิสระ

จานวนหุ้นที่ถอื
ครอง ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ไม่มกี ารถือหุ้น

28

คิดเป็ น %
ปี ที่
ปี ที่
จานวนปี ที่ดารง ประชุมผู้
ของหุ้นที่มี
ได้ รับ เลือก ตาแหน่งกรรมการ ถือหุ้น
สิทธิออกเสียง แต่งตั้ง ล่าสุด
ถึงสิ้นปี
ปี 2561
ทั้งหมด
31 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุม/
0.00%

2540

2561

22

ประชุม
ประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2561
ปี 2561
ร่วมประชุม/จานวน

จานวน
ครั้ง

ร่วมประชุม/จานวน
ครั้ง

ครั้ง

3/3

6/6
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ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี อายุงาน 10 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์ เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสู ตรมินิเอ็มบีเอ รุ่ นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 26 สานักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตรผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง สานักงาน ก.พ.
• ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 13 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรหลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD)
ประสบการณ์การทางาน
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั
– กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 – รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
• พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 – อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549 – อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท : ไม่มี
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร
: ไม่มี
ทีอ่ ยู่ ที่อยูเ่ ลขที่ 18 หมู่บา้ นศรี รับสุ ข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

จานวนหุ้นที่ถือครอง ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2561

ไม่มกี ารถือหุ้น

คิดเป็ น % ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

0.00%

ปี ที่ได้ รับ
แต่งตั้ง

2552

ปี ที่เลือก
ล่าสุด

2560

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการถึงสิ้นปี
31 ธันวาคม 2561

10

ประชุมผู้ถือ
หุ้น ปี 2561
ร่วมประชุม/
จานวน
ครั้ง

3/3

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2561

ประชุม
คณะกรรมการ
ปี 2561

ร่วมประชุม/จานวน
ครั้ง

ร่วมประชุม/จานวน
ครั้ง

5/5

5/5

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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หนังสือมอบฉันทะ

บาท

แบบ ก.

เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)

อายุ
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2)  นายสุชาติ

จันลาวงศ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปี
หรือ

อายุ

72

ปี

อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้ าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร หรือ
(3)  นายอภิชัย

ชวเจริญพันธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

70

ปี

อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ ถือเสมือนว่า ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(

)

(

)

(

)

(

)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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ผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น

อากรแสตมป์

20.-

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะ

บาท

แบบ ข.

เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)

อายุ
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) นายสุชาติ

จันลาวงศ์

ปี
หรือ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

72

ปี

อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้ าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
(3) นายอภิชัย

ชวเจริญพันธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

หรือ
70

ปี

อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

หน้ า
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) ชื่อกรรมการ

: นายโยชิฮิโระ

 เห็นด้ วย
(2) ชื่อกรรมการ

 ไม่เห็นด้ วย
: นายโทชิโนริ

 เห็นด้ วย
(3) ชื่อกรรมการ

 งดออกเสียง

โอสุมิ

 ไม่เห็นด้ วย
: นายฮิโรอากิ

 งดออกเสียง

ยามากูชิ

 ไม่เห็นด้ วย

 เห็นด้ วย
(4) ชื่อกรรมการ

โนมุระ

: นายนนทพล

 เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

นิ่มสมบุญ

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

(5) ยืนยันให้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 10 คน
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 การกาหนดค่าตอบแทน
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือ มอบฉันทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

หน้ า
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2

ของจานวน

4

หน้ า

(6) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(

)

(

)

(

)

(

)

ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุ มและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้ า

3

ของจานวน

4

หน้ า
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
------------------------------------------------------------ วาระที่

เรือ่ ง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรือ่ ง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรือ่ ง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรือ่ ง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรือ่ ง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรือ่ ง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

:
:
:
:

หน้ า
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ของจานวน

4

หน้ า

สาหรับกรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

หนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ 20.- บาท

แบบ ค. (Form

C)

(PROXY FORM)

Stamp Duty 20.- Baht

เขียนที่

Made at

วันที่

Date

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I (We),

Nationality

สานักงานตั้งอยู่เลขที่

having the registered address at No.

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
as being the custodian of

ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

Ordinary shares of

shares, entitled to vote in the number of

Preference shares of

votes as follows:
votes

shares, entitled to vote in the number of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby grant



อายุ

ปี

age

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Residing at No.

Road

District

หรือ  นายสุชาติ
or

Mr. Suchat

อยู่บ้านเลขที่

Residing at No.

หรือ  นายอภิชัย
or

Mr. Apichai

อยู่บ้านเลขที่

Residing at No.

Sub-district

Province

จันลาวงศ์

Chanlawong,

years

Postal Code

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Audit Committee,

อายุ 72
age

72

ปี

years

33/1196 ถนนลาดพร้ าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
33/1196 Latphrao Road (Soi 53), Kwaeng Latphrao, Khet Latphrao, Bangkok Metropolis.

ชวเจริญพันธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee,

อายุ 70
age

ปี

70 years

18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

18 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Laksi, Bangkok Metropolis.

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวั น ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย

only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019,
to be held on 25 April 2019, at 15.30 hrs., at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.
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(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.

 มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of

 หุ้นสามัญ

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

Ordinary shares

 หุ้นบุริมสิทธิ
Preference shares

เสียง

shares,and entitled to vote in the number of

votes

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

shares,and entitled to vote in the number of

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ท้งั หมด

เสียง

The total entitled number of votes accounts for

votes

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

 วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561
Agenda

1. To adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2561
Agenda

2. To adopt the report of the performance results of the Company for the previous year and the Annual Report
for the year 2018.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 3. พิ จารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ของบริ ษัทประจาปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda

3. To approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the
Company for the fiscal year ended 31 December 2018.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

Abstain

 งดออกเสียง Approve

 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
Agenda

4. To approve the payment of dividends.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove
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 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ
Agenda 5.

To consider and elect the directors in place of those retiring by rotation and fix the remuneration of the Board
of Directors.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Election of each director.

(1) ชื่อกรรมการ

Director’s Name

 เห็นด้ วย
Approve

: นายโยชิฮิโระ

: Mr. Yoshihiro

Director’s Name

 เห็นด้ วย
Approve

(3) ชื่อกรรมการ

Director’s Name

 เห็นด้ วย
Approve

(4) ชื่อกรรมการ

Director’s Name

 เห็นด้ วย

Nomura

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

: นายโทชิโนริ

(2) ชื่อกรรมการ

โนมุระ

: Mr. Toshinori

Abstain

โอสุมิ

Osumi

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

: นายฮิโรอากิ
: Mr. Hiroaki

Abstain

ยามากูชิ

Yamaguchi

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

: นายนนทพล

: Mr. Nontaphon

Nimsomboon

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Abstain

นิ่มสมบุญ

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) ยืนยันให้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 10 คน

Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10
members.

 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 การกาหนดค่าตอบแทน

Fixing of the remuneration.

 เห็นด้ วย
Approve

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
Agenda 6.

To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2019 and fix the remuneration.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

Abstain

 งดออกเสียง Approve

 วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 7.

To consider other matters (if any).

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is
incorrect and it is not voted by the shareholder.
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(6) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or
votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and
vote on behalf of me (us) in all respects as he/she may think fit.

กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ผี ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be
deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ

(

) Grantor

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (

) Proxy

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (

) Proxy

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (

) Proxy

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ เฉพาะกรณีท่ผี ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านั้น

(Custodian)

ในประเทศไทย

The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in
Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several
proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.

5. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally
specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, to be held on 25 April 2019, at 15.30 hrs.,
at Maple Hotel, No. 9 Srinakarin Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 วาระที่

Agenda

เรื่อง

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)

(b)

 วาระที่

Agenda

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove





งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง

Subject

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)

(b)

Agenda

งดออกเสียง\Abstain

 (ก) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(b)

 วาระที่



เรื่อง

(a)

Agenda

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



Subject

 (ข)

 วาระที่

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:
เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove





งดออกเสียง\Abstain

เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�ำปี 2562
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ณ ห้ อง เมเปิ้ ล 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 Map for the Meeting Venue
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10

