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 29  มีนาคม  2562    

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 2/2561 

 2. รายงานประจ าปี 2561 พร้อมส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของ
บริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ  
CD-ROM) 

 3.  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหากรรมการ 
 4.  นิยามกรรมการอสิระ 
 5.  ข้อมูลของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม

 ก าหนดวาระ 
 6.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 7.  เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
 8.  ประวัติโดยสงัเขปของกรรมการอสิระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น          

 ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 9.  หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) 

 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562  
เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัครั้งที ่2/2561  

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 2/2561 
เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส าเนารายงานการประชุมที่บริษัท 
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

  การลงมติ : วาระน้ีจะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่ 2. พจิารณารบัรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีทีผ่่านมาและรายงานประจ าปี 
2561  

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว  (ตามสิ่งที่        
ส่งมาด้วย 2) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นรับทราบและรับรองรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ าปี 2561 ดังกล่าว 

  การลงมติ : วาระน้ีจะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่ 3. พจิารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุลและ
งบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ีแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที ่ 4. พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนส ารองจ านวน 20,000,000.- บาท 
ซ่ึงครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังน้ัน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสทุธไิว้เป็นทุนส ารองอกี  
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  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ร้อยละ 25-50 ของก าไรสุทธิของ           
งบการเงินรวม” ทั้งน้ี ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 46 ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และห้ามจ่ายเงินปันผล 
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

  บริษัทมีขาดทุนจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2561 จ านวน 104,857,867 บาท 
ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสะสม (ซ่ึงเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวน 10,000,000.- บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านๆ มา ดังน้ี 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล 

รอบบัญชีปี 2560 
งดจ่ายเงินปันผลปี 2561 

รอบบัญชีปี 2559 
เงินปันผลจ่ายปี 2560 

รอบบัญชีปี 2558 
เงินปันผลจ่ายปี 2559 

ไม่จ่ายเงินปันผล อตัราหุ้นละ 3.00 บาท อตัราหุ้นละ 3.00 บาท 
อตัราเงินปันผล = 0.00 % อตัราเงินปันผล = 38.33 % อตัราเงินปันผล = 47.36 % 

ขาดทุนสทุธ ิ348,726,881 บาท ก าไรสทุธ ิ156,512,330 บาท ก าไรสทุธ ิ126,699,269 บาท 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม (ซ่ึงเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ  
0.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 10,000,000.- บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธไิด้รับเงินปันผลในวันที่ 
28 มีนาคม 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

  การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่ 5. พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ     
ผู้ถอืหุ้นประจ าปีเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกต้ังให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 คน ดังน้ัน จึงมีกรรมการที่จะต้อง 
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังน้ีจ านวน 4 คน ดังน้ี  
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ล าดับที่ ผู้ได้รับเสนอช่ือเป็น
กรรมการ 

กรรมการ จ านวนหุ้นที่              
ถือครอง ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 2561  

คิดเป็น %  ของ
หุ้นที่มีสิทธอิอก
เสียงทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ 
แต่งตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการ  
ปี 2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 

คร้ัง 

1 นายโยชิฮิโระ โนมุระ  ยาซุดะ ประธานกรรมการ 0 0.00 % 2560 3/5 

2 นายโทชิโนริ  โอสุมิ         จันลาวงศ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 0 0.00 % 2560 5/5 

3 นายฮิโรอาก ิ      ยามากูชิ กรรมการ 0 0.00 % 2560 3/5 

4 นายนนทพล      น่ิมสมบุญ กรรมการอสิระ 0 0.00 % 2559 5/5 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น  
  นายโยชิฮิโระ โนมุระ เป็นกรรมการบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จ ากดั 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 

  อน่ึง ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
และช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 น้ัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพ่ือรับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด  

  และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ก าหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของ
บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซ่ึงท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561         
ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท  
โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
  คณะกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการ  35,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการ  25,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  โบนัสกรรมการ 200,000.- บาท/คน/ปี 

  ทั้งน้ี การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กบัหน้าที่ความรับผดิชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัท 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการตรวจสอบ  12,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการ  7,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาดังน้ี 

 (1) เลือกตั้งให้นายโยชิฮิโระ โนมุระ นายโทชิโนริ โอสุมิ นายฮิโรอากิ ยามากูชิ และนายนนทพล 
น่ิมสมบุญ ซ่ึงเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีน้ีกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ของบริษัทอีกวาระหน่ึง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
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ด้วยความระมัดระวัง ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ข้อมูลของ
บุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 (2) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน และบริษัท 
อยู่ระหว่างสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 3 คน คือ นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์ 
และนายโชเฮอิ ยาซุดะ ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้
พิจารณาและแต่งต้ังบุคคลที่เหมาะสมแทนต าแหน่งที่ว่างน้ีต่อไป 

 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของ
บริษัทประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท เน่ืองจากเป็นอัตราที่ เหมาะสม โดยมี
รายละเอยีดดังน้ี 

  คณะกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการ  35,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการ  25,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  โบนัสกรรมการ 200,000.- บาท/คน/ปี 

  ทั้งน้ี การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กบัหน้าที่ความรับผดิชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัท 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการตรวจสอบ  12,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการ  7,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 

  การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับการเลือกตั้งกรรมการ และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนส าหรับการก าหนดค่าตอบแทน 

วาระที ่ 6. พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีดังต่อไปน้ี 

  นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ 

  นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ 

  นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313  

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ�าปี 2562 7
 

 

6 

  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยมีคุณสมบัติ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีความเป็นอิสระ มีความรู้ และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ เสนอมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 2,410,000.- บาท 
นอกจากน้ี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบญัชี 2,410,000 1,800,000 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 880,000 1,850,000 

ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

   ทั้งน้ี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ       
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏบิัติหน้าที่อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้ 
นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
5313 จากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดเงินค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกนิ 2,410,000.- บาท 

  การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่7.  พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียง
กนัด้วย  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  
โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาน้ี และน ามามอบต่อประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม  

 หากท่านผู้ถอืหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการ
อสิระที่ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังน้ี 

(1) นายสชุาต ิ จันลาวงศ์ 
 อายุ 72 ปี ที่อยู่เลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
 กรุงเทพมหานคร     

(2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์
 อายุ 70 ปี ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสขุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
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 ทั้งน้ี ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ 
ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และเพ่ือให้การลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกรวดเรว็ย่ิงขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นและ/หรือ
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วม
ประชุม (รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 อน่ึง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 
2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)  

 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 
 
 ___________________ 
  (นายโทชิโนริ โอสมิุ) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 2/2561 

________________________________ 

เวลำและสถำนท่ี 

  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ ากัด เลขที่ 
396 ถนนอุดมสขุ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมกำรประชุม 

  นายศักดิ์ ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ในขณะน้ี มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 31 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได้ 19,484,082 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.42 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  

  เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ดังนี้ 

กรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

  1. นายโทชิโนริ  โอสมุิ  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  2. นายนนทพล  นิ่มสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายสชุาติ  จันลาวงศ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  4. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม 
  1. นายโยชิฮิโระ  โนมุระ ประธานกรรมการ 
  2. นายฮิโรอาก ิ ยามากูชิ กรรมการ 
  3. นายนาโอโตะ  โอกาดะ กรรมการ 

ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทั 

  1. นายศักดิ์ชัย  วิรุฬห์ชีว  บริษัท ส านักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ ากดั 

  เลขานุการที่ประชุมได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏบิัติดังนี้  

 1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย 
หรืองดออกเสยีง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

 2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกช่ือ 
จ านวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงช่ือในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตอนที่
ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว 

 3. ผู้ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงหน่ึงสยีงต่อหน่ึงหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่าน้ัน  
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 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะน าจ านวนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีง ไปหักออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสียง 
ที่เหน็ด้วย  

 5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม
ช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อไป  

  หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายโทชิโนริ โอสมุิ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธาน
ที่ประชุม เพ่ือกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

  ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะน้ีได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 
ประธานจึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 2/2561 และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย 
วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย 

วำระท่ี 1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งท่ี 1/2561 

  เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
คร้ังที่ 1/2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง โดยที่ประชุม
มีมติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 
 เหน็ด้วย  19,484,082 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย                    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
    บัตรเสยี         0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

วำระท่ี 2. พิจำรณำอนุมติักำรเปลี่ยนช่ือและตรำประทบัของบริษทั 

  เลขานุการที่ประชุมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะด าเนินการเปล่ียนช่ือและตราประทับของบริษัท  
โดยมีรายละเอยีดการด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.3 ดังน้ี 

วำระท่ี 2.1 พิจำรณำอนุมติักำรเปลี่ยนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ฮิตำชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
    จ ำกดั (มหำชน)” แทน “บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ำกดั (มหำชน)” และกำรแกไ้ขเพิ่มเติม 
   หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัขอ้ 1 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนช่ือบริษทั 

  เลขานุการที่ประชุมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า การเปล่ียนช่ือบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธขิองบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัทให้เป็นดังนี้  

  “ข้อ 1 ช่ือบริษัท “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” และ 
    มีช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company 
     Limited” 

  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอื
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
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 เหน็ด้วย  17,433,282 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 89.47 
 ไม่เหน็ด้วย                    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 งดออกเสยีง  2,050,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 10.53 
   บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.00 

วำระท่ี 2.2 พิจำรณำอนุมัติกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 1 เพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรเปลี่ยน 
   ช่ือบริษทั 

  เลขานุการที่ประชุมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเปล่ียนช่ือบริษัทให้เป็นดังน้ี  

  “ข้อ 1 ถ้อยค าที่ใช้ในข้อบังคับน้ี ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้  เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้
เป็นการเฉพาะ 

  “บริษัท”  หมายถึง  บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
         จ ากดั (มหาชน) 

  “กฎหมาย” หมายถึง  กฎหมายว่าด้ วยบ ริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึง
กฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินกจิการ
ของบริษัท 

  “นายทะเบียน” หมายถึง  นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 

  “นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถึง  ผู้ซ่ึงท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท” 

  คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังกล่าว 

  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือบริษัท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน
เสยีงเอกฉันทข์องจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
 เหน็ด้วย  19,484,082 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย                    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
   บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 

วำระท่ี 2.3 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54 เพื่อกำรเปลี่ยนตรำประทบัของบริษทั 
   ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนช่ือบริษทั 

  เลขานุการที่ประชุมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียน
ตราประทบัของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัทให้เป็นดังน้ี 
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  “ข้อ 54 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบัไว้น้ี” 

 
 
  คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังกล่าว 

  หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียนตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือบริษัทตามรายละเอียด 
ที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
 เหน็ด้วย  19,484,082 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย                    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
   บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  

วำระท่ี 3. พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

  เลขานุการที่ประชุมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้  คณะกรรมการบริษัทได้หมดวาระและเร่ืองที่จะ
เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือเร่ืองที่จะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาหรือไม่ 

  ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ช้ีแจงข้อสอบถามจนเป็นที่พอใจแล้ว 

  หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงได้เรียนเชิญ 
ให้ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม  

  ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา 
และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.  
 
 
 
 
 
 ลงช่ือ  ประธานที่ประชุม 
  (นายโทชิโนริ โอสมุิ) 
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับ
กิจการเป็นเร่ืองส าคญั บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรอง
การสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาอยา่งละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
และค่าตอบแทนเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของผล
ก าไรของบริษทัฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็น
กรรมการบริษทัฯและกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการจะเป็นผูเ้สนอช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัฯ และกรรมการอิสระ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 

ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีมีกรรมการครบวาระ จ านวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

 1. นายโยชิฮิโระ โนมุระ   2. นายโทชิโนริ โอสุมิ 

 3. นายฮิโรอากิ ยามากชิู   4. นายนนทพล น่ิมสมบุญ 

คณะกรรมการพิจารณาและกลัน่กรองแลว้เห็นวา่ เลือกตั้งให้นายโยชิฮิโระ โนมุระ นายโทชิโนริ โอสมิุ นายฮิ
โรอาก ิยามากูชิ และนายนนทพล น่ิมสมบุญ ซ่ึงเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีน้ีกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอกีวาระหน่ึง โดยคณะกรรมการ ของบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า กรรมการทั้ง
สองท่านได้ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถอืหุ้น 
ทั้งน้ี ข้อมูลของบุคคลที่เสนอช่ือให้ได้รับเลือกต้ัง เป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในปี 2562 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการได ้โดย
เสนอช่ือผา่นคณะกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 คือตั้งแต่วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 และเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้แต่อยา่งใด 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ทั้งน้ี กรรมการอิสระตอ้งมีจ านวนอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการ ทั้งหมดของบริษทัฯ 
แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามคน และตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ดงัต่อไปน้ี 
 

คุณสมบัติกรรมการอสิระ 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับ
ต าแหน่ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความวา่ 
  ก)  กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 
  ข)  กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเยีย่งผูบ้ริหาร 
  ค)  กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั เวน้แต่แสดงไดว้า่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการท่ี
คณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 
  ง)  มีการปฏิบติังานเตม็เวลา (หมายถึงการใชเ้วลาท างานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ในการปฏิบติังาน
ใหแ้ก่บริษทัใดบริษทัหน่ึง) และไดรั้บค่าตอบแทนเป็นประจ าในรูปเงินเดือน หรือผลตอบแทนท่ีเปรียบเสมือน
เงินเดือน 
  จ)  เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัรายการต่าง ๆ  ในลกัษณะท่ีมิใช่การด าเนินการในรูปแบบองคค์ณะ 
(Collective Decision) 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ

เช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย ์หรือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าว 
ใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 
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 ค าวา่ “หุน้ส่วน” ตามขอ้ 5 และ 6 หมายความวา่บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวชิาชีพ (แลว้แต่
กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือ 6 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถ
พิจารณาผอ่นผนัได ้หากคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่กระทบกบัการแสดง
ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระดงักล่าว โดยบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีไวใ้นแบบ 56-1 รายงาน
ประจ าปี และในหนงัสือนดัประชุม 
  ก.)  สถานะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพ ท่ีท  าใหบุ้คคลดงักล่าวมี
คุณสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
  ข.)  เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงเหลือ หรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
  ค.)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ
อิสระ 
 ในการผอ่นผนัของคณะกรรมการบริษทัฯ อาจก าหนดกรอบในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัในการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง
แกไ้ขเพิ่มเติมในปี 2551 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of 
Loyalty) และระมดัระวงั (Duty of Care) ท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผล โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ทั้งน้ีแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ ควรค านึงถึงปัจจยั
ต่อไปน้ีประกอบดว้ย 

ก.)  เหตุผล และความจ าเป็นในการแต่งตั้ง หรือต่อวาระกรรมการอิสระรายดงักล่าว และ 
ข.)  ลกัษณะรายการท่ีเขา้ข่ายดงัต่อไปน้ี 

1. รายการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์เป็นส าคญั 
2. รายการธุรกิจปกติท่ีเป็นเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไปและ 
3. ขนาดรายการท่ีไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ

ของกรรมการอิสระ และไม่มีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัขนาดของบริษทัฯ หรือไม่ได้
เกิดข้ึนสม ่าเสมอ/ต่อเน่ือง  

  
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ เช่น การมีขอ้ตกลงใน Shareholders Agreement เก่ียวกบัการแต่งตั้ง
กรรมการเพื่อเป็นตวัแทนและดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั 
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 ในการพิจารณาวา่บริษทัใด มีการประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่ จะพิจารณาจากปัจจยัต่อไปน้ีประกอบกนั เช่น ลกัษณะหรือสัดส่วน
รายได ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย เทคโนโลยกีารผลิต เป็นตน้ โดยกรณีเขา้ข่ายเป็นการ
ท าธุรกิจแข่งขนักนัมีดงัน้ี 
  ก.) บริษทัดงักล่าวและบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ
ท่ีทดแทนกนัไดใ้นสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั 
  ข.)  บริษทัดงักล่าวและบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ย อยูใ่นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมี
รายไดห้ลกัจากการด าเนินงานมาจากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีพกัอาศยัเช่นเดียวกนั แมว้า่กลุ่มลูกคา้หรือ
ท่ีตั้งโครงการแตกต่างกนั 
  ค.)  บริษทัดงักล่าวและบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ย อยูใ่นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมี
รายไดห้ลกัจากการด าเนินงานมาจากค่าเช่าท่ีพกัอาศยัเช่นเดียวกนั แมว้า่กลุ่มลูกคา้หรือท่ีตั้งโครงการแตกต่างกนั 
 ส าหรับการพิจารณาในเร่ืองนยัส าคญัหรือรายไดห้ลกั จะพิจารณาจากระดบันยัส าคญัท่ี 10% โดยพิจารณา
จากงบการเงินของบริษทัฯ เป็นหลกั แต่ส าหรับกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) จะพิจารณาจากงบการเงินรวม เพื่อให้สะทอ้นรายไดท่ี้มาจากการด าเนินงานอยา่งแทจ้ริง 
 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ทั้งน้ีโดยทัว่ไปการแสดงความเห็นอยา่งอิสระหมายความถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจ ท่ีได้
มอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือต าแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด ๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั 
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 ในการพิจารณาวา่บริษทัใด มีการประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่ จะพิจารณาจากปัจจยัต่อไปน้ีประกอบกนั เช่น ลกัษณะหรือสัดส่วน
รายได ้กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย เทคโนโลยกีารผลิต เป็นตน้ โดยกรณีเขา้ข่ายเป็นการ
ท าธุรกิจแข่งขนักนัมีดงัน้ี 
  ก.) บริษทัดงักล่าวและบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการ
ท่ีทดแทนกนัไดใ้นสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั 
  ข.)  บริษทัดงักล่าวและบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ย อยูใ่นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมี
รายไดห้ลกัจากการด าเนินงานมาจากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีพกัอาศยัเช่นเดียวกนั แมว้า่กลุ่มลูกคา้หรือ
ท่ีตั้งโครงการแตกต่างกนั 
  ค.)  บริษทัดงักล่าวและบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัยอ่ย อยูใ่นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีมี
รายไดห้ลกัจากการด าเนินงานมาจากค่าเช่าท่ีพกัอาศยัเช่นเดียวกนั แมว้า่กลุ่มลูกคา้หรือท่ีตั้งโครงการแตกต่างกนั 
 ส าหรับการพิจารณาในเร่ืองนยัส าคญัหรือรายไดห้ลกั จะพิจารณาจากระดบันยัส าคญัท่ี 10% โดยพิจารณา
จากงบการเงินของบริษทัฯ เป็นหลกั แต่ส าหรับกรณีท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) จะพิจารณาจากงบการเงินรวม เพื่อให้สะทอ้นรายไดท่ี้มาจากการด าเนินงานอยา่งแทจ้ริง 
 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ทั้งน้ีโดยทัว่ไปการแสดงความเห็นอยา่งอิสระหมายความถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจ ท่ีได้
มอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือต าแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด ๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
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บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

นายโยชิฮิโระ   โนมุระ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ  62 ปี อายุงาน 2 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Graduated School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan  
ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  – กรรมการบริษทั , บมจ. ไทยสโตเรจ 
• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560  – รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล  
• พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 – กรรมการบริษทั, ส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล  
• พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 – ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ส านกังานใหญ่

โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล 
• พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556     – รองประธานและกรรมการผูจ้ดัการ, Hitachi Chemical (China) Co.,Ltd. 
• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554     – รองประธานและกรรมการผูจ้ดัการ,ส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล  
• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 – กรรมการผูจ้ดัการ, ส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล 
• พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 – ผูจ้ดัการทัว่ไป, Shimodate Works, Hitachi Chemical Co., Ltd. 
• พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 – ผูจ้ดัการทัว่ไป, Goi Works, Hitachi Chemical Co. Ltd 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 
 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ 
วันที่ 

31 ธนัวาคม 2561 

คิดเป็น % ของ
หุ้นที่มีสทิธอิอก
เสยีงทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง

กรรมการถึงสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 

2561 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 

ประชุม
คณะกรรมการ ปี 

2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการ ไม่มีการถอืหุ้น 0.00% 2560 2 0/3 คร้ัง 3/5 คร้ัง 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

นายโทชิโนริ   โอสุมิ 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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 
ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  – รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ 
แบตเตอร่ี 
• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560  – รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล ทั้งเครือในประเทศไทย และบมจ. 

ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ไทยแลนด์ 
• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 – กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล ไทยแลนด ์จ ากดั   
• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 – ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายวางแผนการขายและการตลาด ส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ. 

ฮิตาชิ เคมิคอล 
• พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551     – กรรมการผูจ้ดัการ,บมจ.ฮิตาชิ เซ่ียงไฮ ้/หวัหนา้ส านกังานปักก่ิง บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล 
• พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545 – ผูจ้ดัการฝ่ายไฟฟ้าลามิเนท ส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล  
• พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2543 – ดูแลฝ่ายวสัดุอิเลคทรอนิคส์ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล(ไตห้วนั) 
• พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2536 – ดูแลฝ่ายระหวา่งประเทศ ส านกังานใหญ่โตเกียว บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล 
• พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2533 – ดูแลฝ่ายส่งออกผลิตภณัฑ์เคมี บมจ. นิปปอน เคมิคอล เทรดด้ิง 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ 
วันที่ 

31 ธนัวาคม 2561 

คิดเป็น % ของ
หุ้นที่มีสทิธอิอก
เสยีงทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง

กรรมการถึงสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 

2561 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 

ประชุม
คณะกรรมการ ปี 

2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการ ไม่มีการถอืหุ้น 0.00% 2560 2 3/3 คร้ัง 5/5 คร้ัง 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

นายฮิโรอาก ิ  ยามากูชิ 
ต าแหน่ง กรรมการ  
อายุ  51 ปี อายุงาน 2 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Graduated School of Engineering, Nagoya Institute of Technology, in Nagoya, Japan. 
ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  – กรรมการบริษทั, บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี , ผูจ้ดัการทัว่ไปกลุ่มธุรกิจ
แบตเตอร่ียานยนต ์ส านกังานใหญ่ดา้นการจดัเก็บพลงังาน, ส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล  

• พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560     – ผูจ้ดัการทัว่ไป Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd. ในเครือ บมจ.ฮิตาชิ เคมิ
คอล  

• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 – ผูจ้ดัการทัว่ไป Saitama Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd. 
• พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2558 – ดูแลฝ่ายวจิยัและพฒันา Hikone Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd.  
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 
 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ 
วันที่ 

31 ธนัวาคม 2561 

คิดเป็น % ของ
หุ้นที่มีสทิธอิอก
เสยีงทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง

กรรมการถึงสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 

2561 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 

ประชุม
คณะกรรมการ ปี 

2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการ ไม่มีการถอืหุ้น 0.00% 2560 2 0/3 คร้ัง 3/5 คร้ัง 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

นายนนทพล  น่ิมสมบุญ 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  75 ปี อายุงาน 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• บญัชีบณัฑิต พาณิชยศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใตทุ้นรัฐบาลไทย) 
• บญัชีดุษฏีบณัฑิตกิติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
• ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 35 
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
• Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation 
• การฝึกอบรม จาก สถาบนั IOD 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546 
Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550  
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2552 
Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010 
Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่น 7/2553 
Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553 

ประสบการณ์ 

• พ.ศ.2548 - 2557  – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• พ.ศ.2549 - 2557 –  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

• พ.ศ. 2542 - 2556 – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ 

• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 
• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 – กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สหยเูน่ียน 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 – ผูอ้  านวยการส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 – นายกสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งส าคัญอืน่ในปัจจุบัน 

• พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั – ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd. 

• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั – กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ประธานกรรมการก ากบัดูแลการบริหารความ
เส่ียง และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

• พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั  – กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั – กรรมการการเงินและทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  
• พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนั มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 
 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถอื
ครอง ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 

2561 

คดิเป็น % 
ของหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่
เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ถงึสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 2561 

ประชุมผู้
ถอืหุ้น 
ปี2561 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2561 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการอสิระ ไม่มกีารถอืหุ้น 0.00% 2540 2559 22 3/3 คร้ัง 6 / 6 คร้ัง 5/5 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 – นายกสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งส าคัญอืน่ในปัจจุบัน 

• พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั – ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd. 

• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั – กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ประธานกรรมการก ากบัดูแลการบริหารความ
เส่ียง และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

• พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั  – กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั – กรรมการการเงินและทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  
• พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนั มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 
 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถอื
ครอง ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 

2561 

คดิเป็น % 
ของหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่
เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ถงึสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 2561 

ประชุมผู้
ถอืหุ้น 
ปี2561 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2561 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการอสิระ ไม่มกีารถอืหุ้น 0.00% 2540 2559 22 3/3 คร้ัง 6 / 6 คร้ัง 5/5 คร้ัง 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  
 

ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
1. การเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ 
 ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4 เดือน  
นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้น
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสอืจาก              
ผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงสถานที่ที่ประชุม
นั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง  
กไ็ด้ 
 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่           
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 
2. องคป์ระชุม 

 

 ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุม              
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง  จ านวน           
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ     
ผู้ถือหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตน
ในการประชุมกไ็ด้  หนังสอืมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ  และจะต้องเป็นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
   หนังสอืมอบฉันทะนี้  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่                
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน                  
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานที่ประชุม 
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3. การลงมติ 
 ข้อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน   ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอีกเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงช้ีขาด 

    (2) ในกรณดีังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

    (ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
    (ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
    (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่ส  าคัญ 
    (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
    (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
    (ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
    (ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
    (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 
4. ระเบียบวาระการประชุม 
 ข้อ 41. กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
   (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
   (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
   (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
   (6) กจิการอื่น ๆ 
 
5. ค่าตอบแทนกรรมการและการพน้จากต าแหน่งกรรมการตามวาระ 
 ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
   กรรมการมีสทิธไิด้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี้ ยประชุม  บ าเหนจ็  โบนัส  
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น  ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา   ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์   และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้  และนอกจากนั้น  ให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
   ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท   ซึ่งได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
ดังต่อไปนี้ 
   15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง 
   15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล     

คราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน     
การลงมติแต่ละคร้ัง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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   15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่ากับจ านวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้ง     
ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะ
เลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ งในสามเป็นอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม  
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้   จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 
6. การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรก าไร 
 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณทีี่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั 
   ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน 
เพ่ิมทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกไ็ด้ 
   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว  ในเมื่อเห็นว่า 
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
   การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ 
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสอืพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไร
สทุธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 
 

บุคคลธรรมดา 
1. ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 
 1.1 บัตรประจ ำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกจิ) 
 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 
2. ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว  
 2.1 หนังสอืเดนิทำง/หนังสอืส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้ถอืหุ้น 
 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ  ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง/หนังสอืส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 

ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
นติิบุคคล 
1. นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 1.1 ส ำเนำหนังสอืรับรองบริษัททีก่รมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำออกให้ไม่เกนิ 60 วัน และ 
 1.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสอืเดนิทำง/หนังสอืส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว         

ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ 
 
2. นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
 2.1 หนังสอืรับรองบริษัท และ 
 2.2 ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะและ             

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสอืเดนิทำงของผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 

ในกรณีเป็นส ำเนำเอกสำร จะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง   และหำกเป็นเอกสำรที่จัดท ำขึ้น              
ในต่ำงประเทศ จะต้องมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลคิ 
 

 
หมายเหตุ เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง ข้อพึงปฏบัิติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 

นายสุชาติ  จันลาวงศ์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  72 ปี อายุงาน 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, USA. 
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั  – กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ  บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค  
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ  บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  
• พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551     – ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 
• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 – รองอธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
• พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 

 
ท่ีทีอยู ่33/1196 ถ.ลาดพร้าว(ซ.53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอการประชุม 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถอื
ครอง ณ วันที่ 
31 ธนัวาคม 

2561 

คดิเป็น % 
ของหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่
เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ถงึสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 2561 

ประชุมผู้
ถอืหุ้น 
ปี2561 

ร่วมประชุม/
จ านวน 
คร้ัง 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการอสิระ ไม่มกีารถอืหุ้น 0.00% 2540 2561 22 3/3  6 / 6  5/5  
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ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 

นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
อายุ  69 ปี อายุงาน 10 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรมินิเอม็บีเอ รุ่นท่ี 5 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 26 ส านกังาน ก.พ. 
• ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง ส านกังาน ก.พ. 
• ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 13 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 9 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั  – กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  
• พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560  – กรรมการ บจ. ผลิตภณัฑ ์3เค 
• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552  – รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
• พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551  – อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549  – อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 
ทีอ่ยู่ ท่ีอยูเ่ลขท่ี 18 หมู่บา้นศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

ประเภทกรรมการ จ านวนหุ้นที่ถือครอง ณ 
วันที่ 

31 ธนัวาคม 2561 

คิดเป็น % ของหุ้น
ที่มีสิทธอิอกเสยีง

ทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการถึงสิ้นปี  

31 ธนัวาคม 2561 

ประชุมผู้ถือ
หุ้น ปี2561 

ร่วมประชุม/
จ านวน 
คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2561 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการอสิระ ไม่มกีารถอืหุ้น 0.00% 2552 2560 10 3/3  5 / 5  5/5  
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 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.   
   
 เขียนที่   
 วันที่   
 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังน้ี 
 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
   (1)  อายุ ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ  
  (2)   นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี 

 อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือ 

  (3)  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน  ให้ถือเสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
 

                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น        
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ข.   
   
   
 เขียนที่   
 วันที่   
 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังน้ี 
 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
   (1)  อายุ ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 

   (2) นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  หรือ 

   (3) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี  

   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 2/2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

   

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด    

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

    (1) ช่ือกรรมการ : นายโยชิฮิโระ  โนมุระ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    (2) ช่ือกรรมการ : นายโทชิโนริ โอสุมิ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    (3) ช่ือกรรมการ : นายฮิโรอาก ิ ยามากูชิ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    (4) ช่ือกรรมการ : นายนนทพล น่ิมสมบุญ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    (5) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

    การก าหนดค่าตอบแทน    

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

   วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้อง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 
                (  )  
 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขท่ี 9 ถนนศรีนครินทร ์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

------------------------------------------------------------- 
 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
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 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  (Form  C) 
 (PROXY  FORM)  
 เขียนที่   
 Made at   

 วันที่   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
 I (We), Nationality   

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่    
having the registered address at No.  

    
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
as being the custodian of 

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
being a shareholder of  Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังน้ี 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

  หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

  หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (2) ขอมอบฉันทะให้   
 Hereby grant   

     อายุ ปี 
   age years 

  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
  District Province Postal Code  

  หรือ  นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ปี 
  or  Mr. Suchat  Chanlawong, Independent Director and Audit Committee, age 72 years 

   อยู่บ้านเลขที่  33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
   Residing at No. 33/1196 Latphrao Road (Soi 53), Kwaeng Latphrao, Khet  Latphrao, Bangkok Metropolis. 

  หรือ  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี 
  or  Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 70 years 

   อยู่บ้านเลขที่  18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
    Residing at No. 18 Srirubsuk Village, Kwaeng Bangkhen Market, Khet Laksi, Bangkok Metropolis. 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันที่  25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่  9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
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. 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 

 

ส าหรบักรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี  ดังน้ี  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:  

   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  
   Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes. 

   มอบฉันทะบางส่วนคือ 
   Grant partial shares of   

    หุ้นสามัญ  หุ้น และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
    Ordinary shares shares,and entitled to vote in the number of  votes 

    หุ้นบุริมสทิธ ิ หุ้น และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
    Preference shares shares,and entitled to vote in the number of  votes 

   รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสยีง  
   The total entitled number of votes accounts for votes 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:  

   วาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 2/2561 
   Agenda 1. To adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2/2018. 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  2. พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุด 
วันที่ 31 ธนัวาคม 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง Approve 
  Disapprove  Abstain  
   วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
   Agenda 4. To approve the payment of dividends. 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  
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   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนของ
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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ช่ือกรรมการ : นายโยชิฮิโระ  โนมุระ   
     Director’s Name : Mr. Yoshihiro   Nomura 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ช่ือกรรมการ : นายโทชิโนริ โอสุมิ    
    Director’s Name : Mr. Toshinori  Osumi  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain 

    (3) ช่ือกรรมการ : นายฮิโรอาก ิ ยามากูชิ   
     Director’s Name : Mr. Hiroaki  Yamaguchi  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain 

    (4) ช่ือกรรมการ : นายนนทพล น่ิมสมบุญ   
     Director’s Name : Mr. Nontaphon  Nimsomboon  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
    (5) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน 
     Confirmation of the Board of Directors of the Company shall comprise 10  
     members. 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    การก าหนดค่าตอบแทน 
    Fixing of the remuneration. 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove Abstain 

   วาระที่ 6.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
   Agenda 6.  To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2019 and fix the remuneration.  

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง Approve 
 Disapprove  Abstain  
   วาระที่ 7.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 7.  To consider other matters (if any).   

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

  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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  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.   

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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   ผู้มอบฉันทะ 
     Signed (  ) Grantor 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 
 (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
  Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
 (2) หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิ คัสโตเดียน (Custodian) 
  Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 Grant of proxy as a shareholder of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 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. 
 
 
 

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

 วาระท่ี เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
   ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 
 วาระท่ี เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
   ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 
 วาระท่ี เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
   ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 
 วาระที่ เร่ืองเลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda  Subject Election of directors (continue).  
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    
  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
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