หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ครั้งที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED

26 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2561
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้นของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
2. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
3. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
6. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถอื หุ้น
ด้ ว ยคณะกรรมการของบริ ษั ท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้ มี ม ติ
ให้ เรียกประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้ นของบริษัทครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ณ บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ 3 เค จ ากั ด เลขที่ 396 ถนนอุ ด มสุ ข แขวงบางนา เขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้ จัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
เมื่ อวั น ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และได้ จัด ส่ งรายงานการประชุ ม ให้ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสาเนา
รายงานการประชุมที่บริษัทได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู อื หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้ นรับรองรายงานการประชุม

การลงมติ : วาระนี้ จะต้ อ งรั บ รองด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ งมาประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2.

พิจารณาอนุ มตั ิการเปลีย่ นชือ่ และตราประทับของบริษทั

ข้อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล : บริ ษั ท จะด าเนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ และตราประทั บ ของบริ ษั ท โดยมี
รายละเอียดการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องตามวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.3
วาระที่ 2.1 พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ก ารเปลี่ย นชื่อ บริ ษ ัท เป็ น “บริ ษ ัท ฮิ ต าชิ เคมิ ค อล สโตเรจ แบตเตอรี่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)” แทน “บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)”
และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 1 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ น
ชือ่ บริษทั
ข้อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล : การเปลี่ ย นชื่ อบริ ษั ท และการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั งสือ บริ ค ณห์ ส นธิ
ของบริษัทข้ อ 1 ดังนี้

เดิม
“ข้ อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)” และมีช่ ือเป็ นภาษาอังกฤษ
ว่า Thai Storage Battery Public Company Limited”
ใหม่
“ข้ อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)”
และมี ชื่ อเป็ น ภาษ าอั ง กฤษ ว่ า Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public
Company Limited”
ความเห็ น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการอนุ มั ติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติการเปลี่ ยนชื่ อบริษัทและการแก้ ไขเพิ่ มเติม หนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 1 เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 1 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ น
ชือ่ บริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริษัทดังนี้
เดิม
“ข้ อ 1 ถ้ อ ยค าที่ ใ ช้ ใ นข้ อบั งคั บ นี้ ให้ มี ค วามหมายดั งจะกล่ าวต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ จะได้ แ สดง
ความหมายไว้ เป็ นการเฉพาะ
“บริษัท”
หมายถึง บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
“กฎหมาย”
หมายถึง กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
ว่ าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ
หมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้ บังคับ
หรือเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการของบริษัท
“นายทะเบียน”
หมายถึง นายทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ วยบริ ษั ท
มหาชนจากัด
“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้ ซ่ึ ง ท าหน้ าที่ เป็ นนายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
ของบริษัท”
ใหม่
“ข้ อ 1 ถ้ อ ยค าที่ ใช้ ในข้ อ บั งคั บ นี้ ให้ มี ค วามหมายดั งจะกล่ าวต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ จ ะได้ แ สดง
ความหมายไว้ เป็ นการเฉพาะ
“บริษัท”
หมายถึง บริ ษั ท ฮิ ต าชิ เคมิ ค อล สโตเรจ แบตเตอรี่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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“กฎหมาย”

“นายทะเบียน”

หมายถึง กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
ว่ าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ
หมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้ บังคับ
หรือเกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการของบริษัท
หมายถึง นายทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ วยบริ ษั ท
มหาชนจากัด

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้ ซ่ึ ง ท าหน้ าที่ เป็ นนายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
ของบริษัท”
ความเห็ น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการอนุ มั ติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับของบริษทั ข้อ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทับ
ของบริษทั ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นชือ่ บริษทั
ข้อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล : การแก้ ไขเพิ่ ม เติม ข้ อบั งคับ ของบริ ษัท ข้ อ 54 เพื่ อ การเปลี่ ย นตรา
ประทับของบริษัทให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทดังนี้
เดิม “ข้ อ 54 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดังที่ประทับไว้ น้ ี”

ใหม่ “ข้ อ 54 ตราของบริษัทให้ ใช้ ดังที่ประทับไว้ น้ ี”
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ความเห็ น ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการอนุ มั ติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่ อ พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 54 เพื่ อ การเปลี่ ย นตราประทั บ ของบริ ษั ท
ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3.

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึ งขอเรี ย นเชิ ญ ท่ านผู้ ถื อหุ้ นเข้ าร่ ว มประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั งกล่ าวข้ างต้ นโดย
พร้ อมเพรียงกันด้ วย ผู้ถือหุ้ นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้ แนบมานี้ และนามามอบ
ต่อประธานกรรมการหรือผู้ท่ปี ระธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม
หากท่านผู้ถอื หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการ
อิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสียดังนี้
(1) นายนนทพล นิ่มสมบุญ
อายุ 74 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
(2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
อายุ 69 ปี ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทั้ งนี้ ผู้ ถื อหุ้ นหรื อผู้ รับ มอบฉั น ทะสามารถลงทะเบี ย นและยื่ น เอกสารหรื อหลั กฐานเพื่ อการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ต้ังแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป และเพื่อให้ การ
ลงทะเบี ย นเข้ าร่ วมประชุ ม ผู้ ถือหุ้ นเป็ นไปด้ วยความถู กต้ องและสะดวกรวดเร็ว ยิ่ งขึ้ น บริ ษั ท ใคร่ ข อให้ ท่ าน
ผู้ถือหุ้ นและ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาเอกสารหรือหลั กฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้ นหรือผู้แทนของ
ผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3) มาแสดงต่ อพนั กงานลงทะเบียน
ในวันประชุมด้ วย
อนึ่ง บริษัท ได้ กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ มวิ สามั ญผู้ถือหุ้ น ของบริ ษัท ครั้งที่
2/2561 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (Record Date)
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท
___________________
(นายโทชิโนริ โอสุมิ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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 หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ ายได้ ท้ังหมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรียกประชุม
ไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วยในกรณีเช่ นนี้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นภายใน 45 วัน
นับแต่วันได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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 นและผู้ 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 แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ปี 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับ 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 ซึ่ ง 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 ากันเกินกว่ 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
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เอกสารหรือหลักฐานเพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561
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
หมายเหตุ เป็ นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้ อพึงปฏิบัติสำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ปี อายุงาน 21 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
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 – นายกสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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ตาแหน่ งสาคัญอืน่ ในปัจจุบัน
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั – ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.

• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั – กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการกากับดูแลการบริ หารความ
เสี่ ยง และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั – กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั – กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• พ.ศ.2553 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการตรวจสอบประจาสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ มี
ทีอ่ ยู่ ที่อยูเ่ ลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพทั ธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอการประชุม
ประเภท
จานวนหุ้นที่ถอื
คิดเป็ น % ของ ปี ที่ได้ รับ ประชุมผู้
ประชุม
ประชุม
กรรมการ
ครอง ณ วันที่
หุ้นที่มีสทิ ธิออก
แต่งตั้ง ถือหุน้ ปี คณะกรรมการ คณะกรรมการ
15 มีนาคม
เสียงทั้งหมด
ตรวจสอบ
ปี 2561
2561
2561
ปี 2561
กรรมการอิสระ

ไม่มีการถือหุน้

0.00%

2541

2/2 ครั้ง

5 / 5 ครั้ง

5/5 ครั้ง

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ประวัติโดยสั งเขปของกรรมการอิสระทีไ่ ด้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
อายุ 69 ปี อายุงาน 9 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 ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริ 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 งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
: ไม่มี
: ไม่มี
ลักษณะความสั มพันธ์
ที่อยู่ เลขที่ 18 หมู่บา้ นศรี รับสุ ข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอการประชุม
ประเภท
จานวนหุ้นที่ถอื
คิดเป็ น % ของ ปี ที่ได้ รับ ประชุมผู้
ประชุม
ประชุม
กรรมการ
ครอง ณ วันที่
หุ้นที่มีสทิ ธิออก
แต่งตั้ง ถือหุน้ ปี คณะกรรมการ คณะกรรมการ
15 มีนาคม 2561
เสียงทั้งหมด
ปี 2561
ตรวจสอบ ปี
2561
กรรมการอิสระ

ไม่มีการถือหุน้

0.00%

2552

2/2 ครั้ง

2561
5/5 ครั้ง

5/5 ครั้ง

อากรแสตมป์

20.-
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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 ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 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)  นายนนทพล นิ่มสมบุญ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี
หรือ

อายุ

74

อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(3)  นายอภิชัย

ชวเจริญพันธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

69

ปี
หรือ
ปี

อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพี ยงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ ม
วิสามัญผู้ถือหุ้ นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ ถือเสมือนว่า ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(

)

(

)

ผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ

(

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

)

)

ผู้รับมอบฉันทะ

ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น

อากรแสตมป์

20.-
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หนังสือมอบฉันทะ

บาท

แบบ ข.

เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 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) นายนนทพล

นิ่มสมบุญ

ปี
หรือ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

74

ปี

อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(3) นายอภิชัย

ชวเจริญพันธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

หรือ

69

ปี

อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท
 วาระที่ 2.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติก ารเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษัท เป็ น “บริษั ท ฮิ ตาชิ เคมิ คอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)” แทน “บริ ษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)” และการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
หน้ า

1

ของจานวน

3

หน้ า

 วาระที่ 2.3 พิ จารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อ บังคับของบริษัทข้ อ 54 เพื่ อ การเปลี่ ยนตราประทับของบริษั ท
ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 วาระที่ 3 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 ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(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 าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้ า

2

ของจานวน

3

หน้ า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด เลขที่ 396
ถนนอุดมสุข 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

3

ของจานวน

3

หน้ า

สำหรับกรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหุน้
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 นผู้รับฝากและดูแลหุ้ น (Custodian) ให้ กบั
as being the custodian of

ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน)

being a shareholder of Thai Storage Battery 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  นายนนทพล
or

Mr. Nontaphon

อยู่บ้านเลขที่

Residing at No.

หรือ  นายอภิชัย
or

Mr. Apichai

อยู่บ้านเลขที่

Residing at No.

Sub-district

Province

นิ่มสมบุญ

Nimsomboon,

years

Postal Code

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Chairman of the Audit Committee,

อายุ 74
age

74

ปี

years

27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

27/22 Soi Prachanimit, Pradipat Road, Kwaeng Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok Metropolis.

ชวเจริญพันธ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee,

อายุ 69
age

ปี

69 years

18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

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

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018,
to be held on 20 December 2018, at 15.00 hrs., at 3 K Products Company Limited No. 396 Udomsuk Road, Bangna Sub-district, Bangna District,
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
Ordinary shares

 หุ้นบุริมสิทธิ
Preference shares

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

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 1/2561
Agenda

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

 (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. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท
Agenda 2.

To consider and approve the change of the name and seal of the Company.

 วาระที่ 2.1 พิ จารณาอนุ มั ติการเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษั ท เป็ น “บริษั ท ฮิ ตาชิ เคมิ คอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)” แทน “บริ ษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)” และการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

Agenda 2.1 To consider and approve the change of the Company’s name as “Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand)
Public Company Limited” instead of “Thai Storage Battery Public Company Limited”, and the amendment to
Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be consistent with the change of the
Company’s name.

 (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 2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 1 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

Agenda 2.2 To consider and approve the amendment to Article 1 of the Articles of Association of the Company
to be consistent with the change of the Company’s name.

 (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 2.3 พิ จารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อ บังคับของบริษัทข้ อ 54 เพื่ อ การเปลี่ ยนตราประทับของบริษั ท
ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

Agenda 2.3 To consider and approve the amendment to Article 54 of the Articles of Association of the Company
for change of the Company’s seal to be consistent with the change of the Company’s name.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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(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. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 3.

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.

(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
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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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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน)

Grant of proxy as a shareholder of Thai Storage Battery Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018, to be held on 20 December 2018, at 15.00 hrs., at 3 K Products
Company Limited No. 396 Udomsuk Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any
other date, time and venue.

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

 วำระที่

Agenda

เรื่อง

Subject

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

 (ข)

(b)

 วำระที่

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)

 วำระที่

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
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แผนที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 Map of the place of the EGM 2/2018

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED

