
หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ประจ�ำปี 2563
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.  
ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
387 หมู่ที่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลแพรกษา
อ�าเภอเมือง สมุทรปราการ



แนวปฎบิัติส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ของบริษัท ฮิตำชิ เคมิคอล สโตเรจ 
แบตเตอร่ี จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือป้องกันกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำสำยพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านมอบฉนัทะให้แก่บุคคลอ่ืนตามประสงค ์หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมีประวติัการเดินทาง ไปยงั/กลบัมาจาก ประเทศเส่ียงภายใน14 วนั ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2563 ตามรายช่ือประเทศดงัต่อไปน้ี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมทั้งมาเก๊า ฮ่องกง) เกาหลีใต,้ อิตาลี, อิหร่าน, ฝร่ังเศส, สเปน, สหรัฐอเมริกา, 
สวิสเซอร์แลนด,์ นอร์เวย,์ ญ่ีปุ่ น, เดนมาร์ก, สวีนเดน, เนเธอร์แลนด,์ สหราชอาณาจกัร, เยอรมนันี และ ประเทศ
อื่นท่ี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใหเ้ป็นประเทศเส่ียงเพ่ิมเติม 

2. ผูถื้อหุ้น มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของโรคไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เช่น มีไขเ้กิน 37.5o C, ไอ 
เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก ภายใน14 วนั ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

3. ในกรณีท่ี ผูถื้อหุน้ติดต่อใกลชิ้ดกบับคุคลท่ีมีประวติัการเดินทาง ไปยงั/มาจาก ประเทศท่ีมีความเส่ียง ท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
ขอ้ 1. ภายใน14 วนั ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดมี้อาการ ท่ีน่าสงสัยดงักล่าว บริษทัฯ ขอให้ปฎิบติัดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัให้มีระบบคดักรองผูท่ี้มีอาการไข ้ร่วมกบัอาการระบบทางเดินหายใจ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
และจดัเตรียมแอลกอฮอร์ส าหรับลา้งมือไวบ้ริเวณดา้นหนา้จุดลงทะเบียน 

2. ผูถื้อหุ้นควรเตรียมหนา้กากอนามยัมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อความปลอดภยัของท่านและ
บุคคลขา้งเคียง 

3. พนกังานทุกคน จะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2563 
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 23  มีนาคม  2563    

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 

 2. รายงานประจ าปี 2562 พร้อมส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ใน
รูปแบบ  CD-ROM) 

 3.  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหากรรมการ 
 4.  นิยามกรรมการอสิระ 
 5.  ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม

 ก าหนดวาระ 
 6.   ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 7.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8.  เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 9.  ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอสิระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น          

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

 11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 
น. ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 387 หมู่ที่  4 
ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่  1.  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจ าปี 2562  

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส าเนารายงานการประชุมที่บริษัท 
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้ แล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่  2. พิจารณารบัรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 
2562  

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ แล้ว (ตามสิ่งที่        
ส่งมาด้วย 2) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองรายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปี 2562 ดังกล่าว 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่  3. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุลและ
งบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ตามรายละเอยีดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอื
เชิญประชุมในคร้ังนี้ แล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้ จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้ต้ังทุนส ารองจ านวน 20,000,000.- บาท 
ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสทุธไิว้เป็นทุนส ารองอกี  
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  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกนิร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงิน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)” ทั้งนี้  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร และ
ห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละ
เท่า ๆ กนั และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินในปี 2562 จ านวน 593,137,580 บาท ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล
ด าเนินงานปี 2562 (ซึ่งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็น
เงินจ านวน 20,000,000.- บาท ( อตัราเงินปันผล = 3.37 %) โดยมีข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงินปันผลใน
ปีที่ผ่านๆ มา ดังนี้ 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล 

รอบบัญชีปี 2561 
เงินปันผลจ่ายปี 2562 

รอบบัญชีปี 2560 
งดจ่ายเงินปันผลปี 2561 

รอบบัญชีปี 2559 
เงินปันผลจ่ายปี 2560 

อตัราหุ้นละ 0.50 บาท ไม่จ่ายเงินปันผล อตัราหุ้นละ 3.00 บาท 
อตัราเงินปันผล =  -  % อตัราเงินปันผล = 0.00 % อตัราเงินปันผล = 38.33 % 

ขาดทุนสทุธ ิ104,857,867 
บาท 

ขาดทุนสทุธ ิ348,726,881 
บาท 

ก าไรสทุธ ิ156,512,330 บาท 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากผลด าเนินงานปี 2562 (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา
หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 20,000,000.- บาท ( อัตราเงินปันผล = 3.37 %) โดยก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2563 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ     
ผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้อง 
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ จ านวน 4 คน ดังนี้   
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ล าดับ
ที่ 

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ กรรมการ จ านวนหุ้นที่              
ถือครอง ณ วันที ่
31 ธันาคม 2562  

คิดเป็น %  ของ
หุ้นที่มีสทิธิออก
เสยีงทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ  
ปี 2562 

1 นายนาโอโตะ  โอกาดะ กรรมการ - - 2560 4 

2 นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์         จันลาวงศ ์กรรมการอสิระ - - 2560 5 

3 ต าแหน่งว่าง กรรมการ - - 2560 - 

4 ต าแหน่งว่าง กรรมการ - - 2560 - 

ล าดับที่ 3 และ 4 เป็นกรรมการที่ได้ลาออกในระหว่างวาระไปแล้ว 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งให้ 
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการดังกล่าว 
ได้ปฏิบั ติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษั ทและ 
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที่  6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทดังนี้   

  1. นาย มิซาโอะ  นากะกาวา 
  2. นายมาซาคัทส ึ ซูซูก ิ
 
ทั้งนี้  ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองดังกล่าว 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน 
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วาระที่  7. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ก าหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประจ าปี 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 
2,000,000.- บาท  โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

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

  ทั้งนี้  การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กบัหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัท 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการตรวจสอบ  12,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการ           7,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ของกรรมการของบริษัทประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท เน่ืองจากเป็นอัตราที่
เหมาะสม โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

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

  ทั้งนี้  การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กบัหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัท 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการตรวจสอบ  12,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
  กรรมการ                    7,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่  8. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
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  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 

 
  นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ 

  นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ 

  นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313  

  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยมีคุณสมบัติ 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีความเป็นอิสระ มีความรู้ และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เสนอมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 2,350,000.- บาท 
นอกจากนี้  บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี 2,350,000 2,410,000 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 830,000 880,000 

ค่าบริการอื่น ไม่มี ไม่มี 

   ทั้งนี้  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
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 2563 และก าหนดเงินค่าตอบแทน
ให้แกผู้่สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 2,350,000.- บาท 

  การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที่ 9.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียง
กนัด้วย  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังนี้   
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โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมานี้  และน ามามอบต่อประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม  

 หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการ
อสิระที่ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังนี้  

(1) นายนนทพล นิ่มสมบุญ 
 อายุ 76 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร     

(2) นายสชุาติ จันลาวงศ์ 
 อายุ 73 ปี ที่อยู่เลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
 กรุงเทพมหานคร  

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 
ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธเิข้าร่วม
ประชุม (รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 
2563 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 (Record Date)  

  
 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 
 ___________________ 
  (นายโทชิโนริ โอสมุิ) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัประจ าปี 2562 

________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 
  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.45 น. ณ โรงแรมเมเปิล  เลขที่ 9 ถนน         
ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมการประชุม 
  นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ในขณะน้ี มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 25 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได้ 17,497,502 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.49 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  
  เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ดังนี้ 
กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  1. นายโทชิโนร ิ โอสมุิ  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  2. นายนนทพล  นิ่มสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายสชุาติ  จันลาวงศ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  4. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
  1. นายโยชิฮิโระ  โนมุระ ประธานกรรมการ 
  2. นายฮิโรอาก ิ ยามากูชิ กรรมการ 
  3. นายนาโอโตะ  โอกาดะ กรรมการ 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
  1. นางสาววิไลลักษณ์  เลาหศรีสกุล บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 
  1. นายณัฐวัฒน์  ทุมาวงศ์  บริษัท ส านักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ ากดั 
  เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้       
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏบิัติดังนี้ 
 1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย 
หรืองดออกเสยีง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  
 2. ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะกรอกชื่อ 
จ านวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตอนที่
ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว 



09
 2  

 3. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถอือยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่าน้ัน  
 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะน าจ านวนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีง ไปหักออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสยีงที่เหน็
ด้วย  
 5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม
ช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบต่อไป  
  หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายโทชิโนริ โอสมุิ รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
  ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 
ประธานจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 และประธานได้มอบหมายให้นายณัฐวัฒน์             
ทุมาวงศ์ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการด าเนินการประชุมเป็นภาษาไทยต่อไป 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 2/2561 
  เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 
  หลังจากที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว ที่ประชุมมมีติรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าวว่าถกูต้อง โดยที่ประชุม
มีมติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้ 
  เหน็ด้วย 17,497,502 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2561 
 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัท เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 
 นายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในฐานะตัวแทนของ
คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา และแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา และมีรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีที่บริษัท
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 
 หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองและให้สัตยาบันรายงาน    
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท ์
ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้ 
  เหน็ด้วย 17,497,502 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  



10  3  

  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
 วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี     

31 ธนัวาคม 2561 
 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายวีระชัย บุญชูชื่ น ผู้ จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน  
เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 
 นายวีระชัย บุญชูชื่น ได้สรุปรายการที่ส าคัญของงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2561 
บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 5,125 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 5,230 ล้านบาท จึงท าให้บริษัทมีผลขาดทุน
สทุธปิระมาณ 105 ล้านบาท 

  ส่วนในด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 3,120 ล้านบาท และมีหนี้ สินรวมประมาณ 
1,654 ล้านบาท จึงท าให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1,466 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถ
พิจารณาได้จากงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว  
 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนท าให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม             
ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 19,593,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.97 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
  หลังจากที่ประชุมได้สอบถามและตอบข้อสอบถามแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง     
เอกฉันทข์องจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
  เหน็ด้วย 19,593,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
  งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
  เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากผลการด าเนินงาน          
ตามงบการเงินรวมในปี 2561 จ านวน 105,078,075.- บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม (ซ่ึงเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 25) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 10,000,000.- บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม (ซึ่งเสีย
ภาษีในอัตราร้อยละ 25) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 10,000,000.- 
บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่             
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้ 
  เหน็ด้วย 17,497,502 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  89.30 
  ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  งดออกเสยีง 2,096,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  10.70  
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  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระและก าหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
  เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด  โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้ รวม 4 คนดังนี้ 

 1. นายโยชิฮิโระ โนมุระ 
 2. นายโทชิโนริ โอสมุิ 
 3. นายฮิโรอาก ิ      ยามากูชิ 
  4. นายนนทพล       นิ่มสมบุญ 

  อนึ่ ง ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562          
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด 
 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์2562 จึงมีมติเสนอขอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้ 
 (1) เลือกตั้งให้นายโยชิฮิโระ โนมุระ นายโทชิโนริ โอสุมิ นายฮิโรอากิ ยามากูชิ และนายนนทพล            
นิ่มสมบุญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสี่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 (2) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน โดยสงวนต าแหน่ง
กรรมการของนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายโชเฮอิ ยาซุดะ ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระ  
และมอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนต าแหน่งที่ว่างน้ีต่อไป 
  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการได้รับหนังสือจากนายโยชิฮิโระ โนมุระ ขอถอนตัวจากการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท ดังนั้น ประธานในฐานะผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จ ากดั และบริษัท สยาม มาก ิ
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้นายโยชิโตะ อิชิอิ เป็นกรรมการใหม่ของ
บริษัทแทนนายโยชิฮิโระ โนมุระ 
  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นายโยชิโตะ อิชิอิ เป็นกรรมการใหม่แทน          
นายโยชิฮิโระ โนมุระ และเลือกตั้งให้นายโทชิโนริ โอสุมิ นายฮิโรอากิ ยามากูชิ และนายนนทพล นิ่มสมบุญ ซึ่งเป็น
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในปีนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 
และยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน โดยให้สงวนต าแหน่งกรรมการของ          
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นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ นายวีรวิน ขอไพบูลย์ และนายโชเฮอ ิยาซุดะที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ และมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนต าแหน่งที่ว่างน้ีต่อไป  
 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทห์รือเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังนี้ 
 (1) นายโยชิโตะ อชิิอ ิ
    เหน็ด้วย 19,593,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
    งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
 (2)  นายโทชิโนริ โอสมิุ 
    เหน็ด้วย 19,593,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
    งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
 (3)  นายฮิโรอาก ิยามากูชิ 
    เหน็ด้วย 19,593,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
    งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
 (4)  นายนนทพล นิ่มสมบุญ 
    เหน็ด้วย 19,593,802 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 
    ไม่เหน็ด้วย 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
    งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000  
 บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 (5)  ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน 
 เหน็ด้วย  19,593,902 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย                    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
 หลังจากนั้ น เลขานุการที่ประชุมได้ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการของบริษัทส าหรับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทส าหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกนิ 2,000,000.- บาท โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 คณะกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการ 35,000.-  บาท/ครั้งของการประชุม 
  กรรมการ 25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม 
  โบนัสกรรมการ 200,000.- บาท/คน/ปี 
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 ทั้งนี้  การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กบัหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของบริษัท 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.- บาท/ครั้งของการประชุม 
 กรรมการตรวจสอบ 12,000.- บาท/ครั้งของการประชุม 
 กรรมการ 7,000.- บาท/ครั้งของการประชุม 
 ทั้งนี้  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จ ากดั และกรรมการที่เป็น
พนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น 
 หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของ
บริษัทส าหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการของบริษัท        
ได้เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดังนี้ 
 เหน็ด้วย  19,593,902 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย                    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
วาระท่ี 6. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
  เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 คณะกรรมการบริษัท
จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นเงนิจ านวน 2,410,000.- บาท 

  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีเป็นเงินจ านวน 2,410,000.- บาท         
โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ดังนี้ 
 เหน็ด้วย  19,593,902 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เหน็ด้วย                    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0 
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
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วาระท่ี 7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้  คณะกรรมการบริษัทได้หมดวาระและเรื่องที่
จะเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว อย่างไรกต็าม ประธานในฐานะผู้รับมอบฉันทะของบริษัท ฮิตาชิ เคมิ
คอล จ ากัด และบริษัท สยาม มากิ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นรวมกันจ านวน 17,370,346 หุ้น ซ่ึง
นับเป็นจ านวนหุ้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายมาซามิชิ ไซโตะ และนายทาคาฮิโระ โทมิยาม่า เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท 
ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุม และเน่ืองจากจ านวนหุ้นที่ร้องขอนี้ เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ประธานจึงอนุญาตให้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ 
 ผู้ถือหุ้นได้ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
เพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณา 

 ประธานได้ชี้ แจงพร้อมแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ใหม่เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้   

  หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นายมาซามิชิ ไซโตะ และนายทาคาฮิโระ         
โทมิยาม่า เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงดังนี้  
 (1) นายมาซามิชิ ไซโตะ 
    เหน็ด้วย 19,593,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
    งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
 (2)  นายทาคาฮิโระ โทมิยาม่า 
    เหน็ด้วย 19,593,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
    ไม่เหน็ด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
    งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0  
  บัตรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0 
 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้ 
 1. นายโยชิโตะ  อชิิอ ิ ประธานกรรมการ 
 2. นายโทชิโนริ   โอสมุิ  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 3. นายฮิโรอากิ ยามากูชิ กรรมการ 
 4. นายนาโอโตะ โอกาดะ กรรมการ 
 5. นายมาซามิชิ  ไซโตะ กรรมการ 
 6. นายทาคาฮิโระ  โทมิยาม่า กรรมการ 
 7. นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายสชุาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 9. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
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 10.  มอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างจ านวน 3 ต าแหน่งต่อไป 

 หลังจากนั้น ผู้ ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเด็น              
ที่ส าคัญดังนี้ 
 1. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายของบริษัท
เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
  ประธานชี้ แจงว่า บริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในประเทศญี่ปุ่ นได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในให้เข้ามาตรวจสอบและดูแลการประกอบกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นด้วย 
 2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเพื่อควบคุมดูแลความผันผวนของราคาตะกั่วซึ่งมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา 
  ประธานชี้แจงว่า ตะกั่วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสนิค้าของบริษัทซึ่งการควบคุมความผันผวนของ
ราคาตะกั่วเป็นไปได้ยาก อย่างไรกต็าม บริษัทได้พยายามควบคุมดูแลต้นทุนของบริษัทในส่วนอื่น ๆ รวมทั้งการปรับ
ราคาขายสนิค้าของบริษัทให้สอดคล้องกบัต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 
 ต่อจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงได้เรียนเชิญให้
ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม  
  ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา 
และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.  
 
 
 
 
 ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 
  (นายโทชิโนริ โอสมุิ) 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการ 

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

ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีมีกรรมการครบวาระ จ านวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

 1. นายนาโอโตะ  โอกาดะ   2. นายอภิชยั ชวเจริญพนัธ์ 

 3. ต าแหน่งวา่ง    4. ต าแหน่งวา่ง 

คณะกรรมการพิจารณาและกลัน่กรองแลว้เห็นวา่ เลือกตั้งใหน้ายอภิชยั ชวเจริญพนัธ์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระในปีน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง โดย
คณะกรรมการ ของบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ กรรมการทั้งสองท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ให้
ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลของบุคคลท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บ
เลือกตั้ง เป็นกรรมการปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 

 
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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ใหแ้ก่บริษทัใดบริษทัหน่ึง) และไดรั้บค่าตอบแทนเป็นประจ าในรูปเงินเดือน หรือผลตอบแทนท่ีเปรียบเสมือน
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(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 ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั้ง
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 ลา้นบาทขึ้นไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าว 
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดขึ้นในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูมี้

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

 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 
 ค าวา่ “หุน้ส่วน” ตามขอ้ 5 และ 6 หมายความวา่บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่
กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือ 6 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถ
พิจารณาผ่อนผนัได ้หากคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่กระทบกบัการแสดง
ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระดงักล่าว โดยบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีไวใ้นแบบ 56-1 รายงาน
ประจ าปี และในหนงัสือนดัประชุม 
  ก.)  สถานะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ 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
เกิดขึ้นสม ่าเสมอ/ต่อเน่ือง  

  
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ เช่น การมีขอ้ตกลงใน Shareholders Agreement เก่ียวกบัการแต่งตั้ง
กรรมการเพื่อเป็นตวัแทนและดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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 ค าวา่ “หุน้ส่วน” ตามขอ้ 5 และ 6 หมายความวา่บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผู ้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่
กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 
 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือ 6 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถ
พิจารณาผ่อนผนัได ้หากคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่กระทบกบัการแสดง
ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระดงักล่าว โดยบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีไวใ้นแบบ 56-1 รายงาน
ประจ าปี และในหนงัสือนดัประชุม 
  ก.)  สถานะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ 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
เกิดขึ้นสม ่าเสมอ/ต่อเน่ือง  

  
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ 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 และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับ
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 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ 
อายุ  70 ปี อายุงาน 11 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คุณวุฒิอ่ืน 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรมินิเอม็บีเอ รุ่นท่ี 5 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 26 ส านกังาน ก.พ. 
• ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสูง ส านกังาน ก.พ. 
• ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 13 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 9 

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

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั  – กรรมการอิสระ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ 
• 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 าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถือ
ครอง ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

คิดเป็น % 
ของหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่
เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง

กรรมการถึงสิ้นปี  
31 ธันวาคม 

2562 

ประชุมผู้ถือ
หุ้น ปี2562 

ร่วมประชุม/
จ านวน 
คร้ัง 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
ครั้ง 

กรรมการอสิระ ไม่มีการถือหุ้น 0.00% 2552 2560 11 1/1  6 / 6  5/5  
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แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ 
อายุ  70 ปี อายุงาน 11 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คุณวุฒิอ่ืน 
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• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549  – อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
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การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร   : ไม่มี 
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นาย มิซาโอะ นากะกาวา 
เกิดวันที ่ 15 มกราคม 2502  
คุณวุฒิทางการศึกษา มีนาคม 2524:  Ibaraki University, Faculty of Engineering 
ประสบการณ์  เมษายน 2524:  Joined Hitachi Chemical Co., Ltd. 

มิถุนายน 2542: Manager, Printed Wiring Board Sect., Printed Wiring Board 
Dept.,Shimodate Works 

เมษายน 2551: General Manager, Shimodate Works 
เมษายน 2553: Executive Officer 

General Manager, Printed Wiring Board Materials
Business Sector 

เมษายน 2558: Executive Officer 
Deputy General Manager, Energy Storage & Automotive 
Components Business Headquarters 

เมษายน 2559 : Vice President and Executive Officer 
Deputy General Manager, Energy Storage & Automotive 
Components Business Headquarters 

เมษายน 2560: Vice President and Executive Officer 
General Manager, Energy Storage Business Headquarters 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
 

นายมาซาคัทสึ ซูซูก ิ
เกิดวันที ่   5 พฤษภาคม 2507 
คุณวุฒิทางการศึกษา มีนาคม 2531 :   Gunma University, Faculty of Engineering 
ประสบการณ์  เมษายน 2531:  Joined Hitachi Chemical Co., Ltd. 

สิงหาคม 2548: Manager, Advanced Interconnect Material Manufacturing Sect. 
เมษายน 2553: Manager, Display Materials Manufacturing Dept., Shimodate 

Works 
พฤศจิกายน 25563: Manager, Thai Project Group, Corporate Business Strategy 

Headquarters 
เมษายน 2558:  President, Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. 
เมษายน 2560: General Manager, Industrial Battery System Business Sector, 

Energy Storage Business Headquarters 
กุมภาพนัธ์ 2562: General Manager, Industrial Battery System Business Sector, 

Energy Storage Business Headquarters 
and General Manager, Industrial Battery System Business 
Promotion Dept. 

มีนาคม 2562: General Manager, Industrial Battery System Business Sector, 
Energy Storage Business Headquarters, 
General Manager, Industrial Battery System Business 
Promotion Dept. 
and General Manager, Poland Branch 

เมษายน 2562: General Manager, Industrial Battery System Business Sector, 
Energy Storage Business Headquarters 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
 
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  จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจาก              
ผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุม
นั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง  
กไ็ด้ 
 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่           
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรือเพื่ อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 
2. องคป์ระชุม 

 

 ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุม              
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง  จ านวน           
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ     
ผู้ถือหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมกไ็ด้  หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ  และจะต้องเป็นไป
ตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
   หนังสอืมอบฉันทะนี้  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่                
ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน                  
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานที่ประชุม 
 



25

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
 
3. การลงมติ 
 ข้อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  
   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน   ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสยีงชี้ ขาด 

    (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

    (ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
    (ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
    (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่ส าคัญ 
    (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
    (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
    (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
    (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
    (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 
4. ระเบียบวาระการประชุม 
 ข้อ 41. กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้  
   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงถึงผลการด 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
มีการเปลี่ยนแปลงกไ็ด้  และนอกจากนั้น  ให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
   ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท   ซึ่งได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
ดังต่อไปนี้ 
   15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง 
   15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล     

คราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน     
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การลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

   15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากับจ านวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้ง     
ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ ขาด 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ งในสามเป็นอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้   จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 
6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไร 
 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั 
   ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน 
เพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกไ็ด้ 
   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  ในเมื่อเห็นว่า 
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
   การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ 
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสอืพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไร
สุทธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน 
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การลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

   15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากับจ านวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้ง     
ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ ขาด 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ งในสามเป็นอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม  
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้   จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 
6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรก าไร 
 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั 
   ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน 
เพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกไ็ด้ 
   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  ในเมื่อเห็นว่า 
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
   การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ 
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสอืพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไร
สุทธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 
 

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

ของผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะ 
นิติบุคคล 
1. นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 1.1 ส ำเนำหนังสอืรับรองบริษัทที่กรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำออกให้ไม่เกนิ 60 วัน และ 
 1.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสอืเดนิทำง/หนังสอืส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว         

ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะและของผู้ รับมอบฉันทะ 
 
2. นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
 2.1 หนังสอืรับรองบริษัท และ 
 2.2 ส ำเนำหนังสอืเดินทำงของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะและ             

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสอืเดนิทำงของผู้ รับมอบฉันทะ 
 
 
 

ในกรณีเป็นส ำเนำเอกสำร จะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถกูต้อง   และหำกเป็นเอกสำรที่จัดท ำข้ึน              
ในต่ำงประเทศ จะต้องมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลคิ 
 

 
หมายเหตุ เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง ข้อพึงปฏบิัติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอสิระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 

นายนนทพล  นิ่มสมบุญ 
อายุ  76 ปี  อายุงาน 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• บญัชีบณัฑิตและพาณิชยศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาโดยไดรั้บทุนรัฐบาลไทย) 
• บญัชีดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
• ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 35 

คุณวุฒิอ่ืน 
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
• Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation (โดยทุน CIDA) 
• นกัเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 
• 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 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ 

แบตเตอร่ี (ประเทศไทย)  
ต าแหน่งส าคัญอ่ืนในปัจจุบัน 

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

• พ.ศ. 2549– ปัจจุบนั   กรรมการมูลนิธิ สมาคมนกัเรียนทุนรัฐบาลไทย 

• 2550-ปัจจุบนั              ผูบ้รรยายพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• พ.ศ.2551-ปัจจุบนั   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการมูลนิธิ ท่านทา้วมหาพรหมโรงแรมเอราวณั 

• พ.ศ.2560–ปัจจุบนั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

• 2560–ปัจจุบนั  กรรมการท่ีปรึกษาประจ าภาควิชาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 

• พ.ศ.2548 - 2557   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

• พ.ศ.2549 - 2557    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และ กรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

• พ.ศ. 2542 - 2556    กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

• พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2560   กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
• 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 
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544   นายกสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542   นายกสมาคมนกัเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั      : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร        : ไม่มี 
ท่ีอยู่ ท่ีอยูเ่ลขท่ี 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร   
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอการประชุม 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถือ
ครอง ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

คิดเป็น % 
ของหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่
เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ถึงสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 2562 

ประชุมผู้
ถือหุ้น 
ปี2562 

ร่วมประชุม/
จ านวน 
คร้ัง 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
ครั้ง 

กรรมการอสิระ ไม่มีการถือหุ้น 0.00% 2541 2562 22 1/1  6 / 6  5/5  
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• พ.ศ.2551 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการมูลนิธิ ท่านทา้วมหาพรหมโรงแรมเอราวณั 

• พ.ศ.2560–ปัจจุบนั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

• 2560–ปัจจุบนั  กรรมการท่ีปรึกษาประจ าภาควิชาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ 

• พ.ศ.2548 - 2557   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

• พ.ศ.2549 - 2557    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และ กรรมการตรวจสอบ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

• พ.ศ. 2542 - 2556    กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

• พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2560   กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
• 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 
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544   นายกสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542   นายกสมาคมนกัเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั      : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร        : ไม่มี 
ท่ีอยู่ ท่ีอยูเ่ลขท่ี 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร   
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอการประชุม 

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถือ
ครอง ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

คิดเป็น % 
ของหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่
เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ถึงสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 2562 

ประชุมผู้
ถือหุ้น 
ปี2562 

ร่วมประชุม/
จ านวน 
ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการอสิระ ไม่มีการถือหุ้น 0.00% 2541 2562 22 1/1  6 / 6  5/5  
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอสิระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 

นายสุชาติ  จันลาวงศ์ 
อายุ  73 ปี อายุงาน 23 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ 
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี 

(ประเทศไทย) 

ประสบการณ์ 
• 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 าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั      : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร        : ไม่มี 

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

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถือ
ครอง ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2562 

คิดเป็น % 
ของหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีง
ทั้งหมด 

ปีที่
ได้รับ
แต่งตั้ง 

ปีที่
เลือก
ล่าสดุ 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ถึงสิ้นปี  
31 ธนัวาคม 2562 

ประชุมผู้
ถือหุ้น 
ปี2562 

ร่วมประชุม/
จ านวน 
ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
ครั้ง 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2562 

ร่วมประชุม/จ านวน 
คร้ัง 

กรรมการอสิระ ไม่มีการถือหุ้น 0.00% 2540 2561 23 1/1  6 / 6  5/5  
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 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.   
   
 เขียนที่   
 วันที่   
 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
   (1)  อายุ ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ  
  (2)   นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ 

  (3)  นายสชุาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือ  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 387 หมู่ที่4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสขุุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
 

                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น        
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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สิง่ที่ส่งมาดว้ย 10         
 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ข.   
   
   
 เขียนที่   
 วันที่   
 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
   (1)  อายุ ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 

  (2) นายนนทพล นิ่มสมบุญ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ 

   (3) นายสชุาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี 
    อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  หรือ 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 387 หมู่ที่4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง 
สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้   ดังนี้  

   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

   

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด    

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด    

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายมิซาโอะ  นากาก่าว่า 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (2) ชื่อกรรมการ : นายมาซาเกทส ุ ซูซูกิ 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

   วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

   วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้   ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนั้นไม่ถูกต้อง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ หอ้งประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโต
เรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 387 หมู่ท่ี4 ซอยพฒันา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมือง สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

------------------------------------------------------------- 
 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
 ชื่อกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 ชื่อกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 ชื่อกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 ชื่อกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 ชื่อกรรมการ :   
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
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 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  (Form  C) 
 (PROXY  FORM)  
 เขียนที่   
 Made at   

 วันที่   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
 I (We), Nationality   

ส านักงานต้ังอยู่เลขที ่    
having the registered address at No.  

    
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
as being the custodian of 

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง ดังนี้ 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

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

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
 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  นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี 
  or  Mr. Nontaphon  Nimsomboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 76 years 

   อยู่บ้านเลขที่  27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
    Residing at No. 27/22 Soi Prachanimit, Pradipat Road, Kwaeng Samsennai, Khet Phayathai, Bangkok Metropolis. 

  หรือ  นายสชุาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี 
  or  Mr. Suchat  Chanlawong, Independent Director and Audit Committee, age 73 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. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 387 หมู่ที่4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ  ที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน 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 2020,                
to be held on 28 April 2020, at 15.30 hrs., at The meeting room of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited located 
at 387 Moo 4, Soi Patana 3 Sukhumvit Rd., Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn, or at any adjournment thereof to any other 
date, time and venue. 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 

 

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

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

   มอบฉันทะบางส่วนคือ 
   Grant partial shares of   

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

    หุ้นบุริมสทิธิ  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
    Preference shares shares,and entitled to vote in the number of  votes 

   รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสยีง  
   The total entitled number of votes accounts for votes 

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

   วาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 
   Agenda 1. To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the year 2019. 

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  2. พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562  
   Agenda 2. To adopt the report of the  performance results of the Company for the previous year and the Annual Report 

for the year 2019. 

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   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 2019. 

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

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

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

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   Agenda   5. To consider and elect the directors in place of those retiring by rotation.  

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

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

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์   
     Director’s Name : Mr. Apichai   Chvachareonpun 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

   วาระที่  6. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่ 
   Agenda 6. To consider and elect new directors. 

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

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

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายมิซาโอะ  นากาก่าว่า   
     Director’s Name : Mr. Misao Nakagawa 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (2) ชื่อกรรมการ : นายมาซาเกทส ุ ซูซูก ิ  
     Director’s Name : Mr. Masakatsu Suzuki 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

   วาระที่  7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 
   Agenda 7. To consider and approve the remuneration of Director for the fix year 2020 

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

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

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

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   Agenda   5. To consider and elect the directors in place of those retiring by rotation.  

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

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

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์   
     Director’s Name : Mr. Apichai   Chvachareonpun 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

   วาระที่  6. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่ 
   Agenda 6. To consider and elect new directors. 

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

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

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายมิซาโอะ  นากาก่าว่า   
     Director’s Name : Mr. Misao Nakagawa 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (2) ชื่อกรรมการ : นายมาซาเกทส ุ ซูซูก ิ  
     Director’s Name : Mr. Masakatsu Suzuki 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

   วาระที่  7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 
   Agenda 7. To consider and approve the remuneration of Director for the fix year 2020 

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
    Approve   Disapprove Abstain 

 

 

 

 

 

 



40

  4 

   วาระที่ 8.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
   Agenda 8.  To consider and appoint the auditor(s) of the Company for the fiscal year 2020 and fix the remuneration.  

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
  Approve  Disapprove Abstain 

   วาระที่ 9.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 9.  To consider other matters (if any).   

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้   ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น 

  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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  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.   
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 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. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

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

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ 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 แบตเตอรี ่(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 Grant of proxy as a shareholder of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 387 หมู่ที่4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสขุุมวิท นคิมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ หรือที่จะพงึเล่ือนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020, to be held on 28 April 2020, at 15.30 hrs.,  
at The meeting room of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited located at 387 Moo 4, Soi Patana 3 Sukhumvit Rd., 
Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
 
 

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

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

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