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เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 2/2561 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2561 

 2.  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 3.  เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
 4.  ประวัติโดยสงัเขปของกรรมการอสิระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอืหุ้น          

 ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 5.  หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

 6.  แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติ 
ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.  
ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ ากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
วาระที ่ 1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัครั้งที ่1/2561  

   ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2561 
เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส าเนา
รายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

   ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 
   การลงมติ : วาระน้ีจะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที ่ 2. พจิารณาอนุมติัการเปลีย่นชือ่และตราประทบัของบริษทั 

    ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจะด าเนินการเปล่ียนช่ือและตราประทับของบริษัท โดยมี
รายละเอยีดการด าเนินการที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 2.1 ถงึวาระที่ 2.3 
วาระที ่ 2.1 พิจารณาอนุมติัการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี ่

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” แทน “บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ ากดั (มหาชน)” 
และการแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัขอ้ 1 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่น
ชือ่บริษทั 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : การเปล่ียนช่ือบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ของบริษัทข้อ 1 ดังน้ี 

 

 

2 

   เดิม   
   “ข้อ 1 ช่ือบริษัท “บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน)” และมีช่ือเป็นภาษาอังกฤษ
     ว่า Thai Storage Battery Public Company Limited” 

   ใหม่  
   “ข้อ 1 ช่ือบริษัท “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” 
      และมี ช่ื อ เป็ นภาษ าอั งกฤษ ว่า  Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public 

      Company Limited”   

    ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทและการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
    การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 2.2  พจิารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 1 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่น 
    ชือ่บริษทั 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนช่ือบริษัทดังน้ี 
  เดิม 
  “ข้อ 1 ถ้อยค าที่ใช้ในข้อบังคับน้ี ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปน้ี เว้นแต่จะได้แสดง 
   ความหมายไว้เป็นการเฉพาะ 

    “บริษัท”  หมายถงึ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
  “กฎหมาย” หมายถงึ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย 

 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
 หมายความรวมถงึกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ 
  หรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินกจิการของบริษัท 

  “นายทะเบียน” หมายถงึ นายทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท 
 มหาชนจ ากดั 

   “นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถงึ ผู้ ซ่ึงท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 ของบริษัท” 

  ใหม่ 
  “ข้อ 1 ถ้อยค าที่ ใช้ในข้อบังคับน้ี ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปน้ี  เว้นแต่จะได้แสดง 
   ความหมายไว้เป็นการเฉพาะ 

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

  ใหม่ 
  “ข้อ 1 ถ้อยค าที่ ใช้ในข้อบังคับน้ี ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปน้ี  เว้นแต่จะได้แสดง 
   ความหมายไว้เป็นการเฉพาะ 

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



 

 

3 

  “กฎหมาย” หมายถงึ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย 
 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
 หมายความรวมถงึกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ 
  หรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินกจิการของบริษัท 

  “นายทะเบียน” หมายถงึ นายทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท 
 มหาชนจ ากดั 

   “นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถงึ ผู้ ซ่ึงท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 ของบริษัท”  

    ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
    การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
วาระที ่ 2.3  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทบั 
    ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นชือ่บริษทั 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียนตรา
ประทบัของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัทดังน้ี 
  เดิม “ข้อ 54  ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบัไว้น้ี”  

 
 
  ใหม่ “ข้อ 54  ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบัไว้น้ี”  
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    ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียนตราประทับของบริษัท 
ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
    การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที ่3.   พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดย 
พร้อมเพรียงกันด้วย  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาน้ี และน ามามอบ
ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม  

  หากท่านผู้ถอืหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการ
อสิระที่ไม่มีส่วนได้เสยีดังน้ี 

 (1) นายนนทพล น่ิมสมบุญ 
  อายุ 74 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
  กรุงเทพมหานคร   
 (2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์
  อายุ 69 ปี ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสขุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

  ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ื อการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ังแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และเพ่ือให้การ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้ น บริษัทใคร่ขอให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน 
ในวันประชุมด้วย 

 อน่ึง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 
2/2561 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (Record Date)  

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 ___________________ 
  (นายโทชิโนริ โอสมิุ) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 



 

 

3 

  “กฎหมาย” หมายถงึ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย 
 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
 หมายความรวมถงึกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ 
  หรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินกจิการของบริษัท 

  “นายทะเบียน” หมายถงึ นายทะเบี ยนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท 
 มหาชนจ ากดั 

   “นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถงึ ผู้ ซ่ึงท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 ของบริษัท”  

    ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
    การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
วาระที ่ 2.3  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 54 เพื่อการเปลี่ยนตราประทบั 
    ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นชือ่บริษทั 

  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียนตรา
ประทบัของบริษัทให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัทดังน้ี 
  เดิม “ข้อ 54  ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบัไว้น้ี”  

 
 
  ใหม่ “ข้อ 54  ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบัไว้น้ี”  
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    ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียนตราประทับของบริษัท 
ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
    การลงมติ : วาระน้ีจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที ่3.   พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดย 
พร้อมเพรียงกันด้วย  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาน้ี และน ามามอบ
ต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม  

  หากท่านผู้ถอืหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการ
อสิระที่ไม่มีส่วนได้เสยีดังน้ี 

 (1) นายนนทพล น่ิมสมบุญ 
  อายุ 74 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
  กรุงเทพมหานคร   
 (2) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์
  อายุ 69 ปี ที่อยู่เลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสขุ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

  ทั้งน้ี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ื อการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ังแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และเพ่ือให้การ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้ น บริษัทใคร่ขอให้ท่าน 
ผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน 
ในวันประชุมด้วย 

 อน่ึง บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 
2/2561 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (Record Date)  

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 ___________________ 
  (นายโทชิโนริ โอสมิุ) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 















สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2  
 

ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
1. การเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ 
 ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4 เดือน  
นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร  หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสอืดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
นับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงสถานที่ที่ประชุม
นั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง  
กไ็ด้ 
 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่           
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 
2. องคป์ระชุม 

 

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

ลงคะแนน   ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอีกเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงช้ีขาด 

    (2) ในกรณดีังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

บางส่วนที่ส  าคัญ 
    (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
    (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
    (ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
    (ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
    (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 
4. ระเบียบวาระการประชุม 
 ข้อ 41. กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
   (1) 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 านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์  และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้  และนอกจากนั้น  ให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
   ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท   ซึ่งได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
ดังต่อไปนี้ 
   15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง 
   15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล     

คราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน     
การลงมติแต่ละคร้ัง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 
1. การเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ 
 ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน  4 เดือน  
นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร  หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันท าหนังสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสอืดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
นับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงสถานที่ที่ประชุม
นั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่น  นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง  
กไ็ด้ 
 ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่           
วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 
2. องคป์ระชุม 

 

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

ลงคะแนน   ถ้ามีคะแนนเสยีงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอีกเสยีง
หนึ่งเป็นเสยีงช้ีขาด 

    (2) ในกรณดีังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้น  ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

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

บางส่วนที่ส  าคัญ 
    (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
    (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
    (ฉ) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
    (ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
    (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 
4. ระเบียบวาระการประชุม 
 ข้อ 41. กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
   (1) 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 านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์  และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปล่ียนแปลงกไ็ด้  และนอกจากนั้น  ให้ได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
   ความในวรรคหนึ่ งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท   ซ่ึงได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
 ข้อ 15. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร
ดังต่อไปนี้ 
   15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง 
   15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล     

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

เท่ากับจ านวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้ง     
ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะ
เลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ งในสามเป็นอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้   จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 
6. การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรก าไร 
 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณทีี่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั 
   ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน 
เพ่ิมทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกไ็ด้ 
   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว ในเมื่อเห็นว่า 
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
   การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ 
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสอืพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไร
สทุธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2561 
 

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

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

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

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสอืเดนิทำงของผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 

ในกรณีเป็นส ำเนำเอกสำร จะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง    
 

 
หมายเหตุ เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง ข้อพึงปฏบัิติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
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   15.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่ากับจ านวนที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้ง     
ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะ
เลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 

 ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ งในสามเป็นอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม  
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้   จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
   กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว  ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สดุน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 
6. การจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรก าไร 
 ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณทีี่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กนั 
   ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียน 
เพ่ิมทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกไ็ด้ 
   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราว ในเมื่อเห็นว่า 
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน  และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
   การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ 
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสอืพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไร
สทุธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที ่1/2561 
 

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

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

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

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสอืเดนิทำงของผู้รับมอบฉันทะ 
 
 
 

ในกรณีเป็นส ำเนำเอกสำร จะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง    
 

 
หมายเหตุ เป็นไปตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง ข้อพึงปฏบัิติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 

นายนนทพล  น่ิมสมบุญ 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  74 ปี อายุงาน 21 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

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

ประสบการณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
ทีอ่ยู่ ท่ีอยูเ่ลขท่ี 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอการประชุม   

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถอื
ครอง ณ วันที่ 
15 มีนาคม 

2561 

คิดเป็น % ของ
หุ้นที่มีสทิธอิอก
เสยีงทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ
แต่งต้ัง 

ประชุมผู ้
ถือหุน้ ปี 

2561 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2561 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2561 

กรรมการอิสระ ไม่มีการถือหุน้ 0.00% 2541 2/2 คร้ัง 5 / 5 คร้ัง 5/5 คร้ัง 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
ต าแหน่งส าคัญอืน่ในปัจจุบัน 

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

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
ทีอ่ยู่ ท่ีอยูเ่ลขท่ี 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอการประชุม   

ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถอื
ครอง ณ วันที่ 
15 มีนาคม 

2561 

คิดเป็น % ของ
หุ้นที่มีสทิธอิอก
เสยีงทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ
แต่งต้ัง 

ประชุมผู ้
ถือหุน้ ปี 

2561 

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ปี 2561 

ประชุม
คณะกรรมการ 

ปี2561 

กรรมการอิสระ ไม่มีการถือหุน้ 0.00% 2541 2/2 คร้ัง 5 / 5 คร้ัง 5/5 คร้ัง 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  
ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการอสิระทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

แทนผู้ถือหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์  
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
อายุ 69 ปี อายุงาน 9 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรมินิเอม็บีเอ รุ่นท่ี 5 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 26 ส านกังาน ก.พ. 
• ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง ส านกังาน ก.พ. 
• ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 13 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง  

รุ่นท่ี 9 สถาบนัพระปกเกลา้ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD) 

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

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์   :  ไม่มี 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 18 หมู่บา้นศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
กรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอการประชุม 
ประเภท
กรรมการ 

จ านวนหุ้นที่ถอื
ครอง ณ วันที่ 

15 มีนาคม 2561 

คิดเป็น % ของ
หุ้นที่มีสทิธอิอก
เสยีงทั้งหมด 

ปีที่ได้รับ
แต่งต้ัง 

ประชุมผู ้
ถือหุน้ ปี 

2561 

ประชุม
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ปี 

2561 

ประชุม
คณะกรรมการ 
ปี 2561 

กรรมการอิสระ ไม่มีการถือหุน้ 0.00% 2552 2/2 คร้ัง 5/5 คร้ัง 5/5 คร้ัง 
 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 
 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.   
   
 เขียนที่   
 วันที่   
 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังน้ี 
 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
   (1)  อายุ ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ  
  (2)   นายนนทพล น่ิมสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี 

 อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ 

  (3)  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ ากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน  ให้ถือเสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
 

                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น        
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
 



สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 
 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.   
   
 เขียนที่   
 วันที่   
 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังน้ี 
 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
   (1)  อายุ ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ  
  (2)   นายนนทพล น่ิมสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี 

 อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ 

  (3)  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ ากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน  ให้ถือเสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
 

                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น        
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
 



 

                                                                                                                                                                     หน้า    1   ของจ านวน   3   หน้า 

สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5         
 หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ข.   
   
   
 เขียนที่   
 วันที่   
 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังน้ี 
 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 (3) ขอมอบฉันทะให้  
   (1)  อายุ ปี 
  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 

   (2) นายนนทพล น่ิมสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต ถนนประดิพัทธ ์แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือ 

   (3) นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี 
 อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่บ้านศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ ากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี  

   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือและตราประทบัของบริษัท 

   วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
  จ ากัด (มหาชน)” แทน “บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพ่ิมเติม
 หนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 

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

   วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
 



 

                                                                                                                                                                     หน้า    2   ของจ านวน   3   หน้า 

   วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียนตราประทับของบริษัท 
 ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 

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

   วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้อง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 



 

                                                                                                                                                                     หน้า    3   ของจ านวน   3   หน้า 

 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ ์3 เค จ ากดั เลขที่ 396 
ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที ่ เรือ่ง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

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

 วันที่   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
 I (We), Nationality   

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่    
having the registered address at No.  

    
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
as being the custodian of 

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่จ ำกดั (มหำชน)  
being a shareholder of Thai Storage Battery Public Company Limited, 

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

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

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

 (2) ขอมอบฉันทะให้   
 Hereby grant   

     อายุ ปี 
   age years 

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

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
  District Province Postal Code  

  หรือ  นายนนทพล น่ิมสมบุญ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี 
  or  Mr. Nontaphon  Nimsomboon, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 74 years 

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

  หรือ  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี 
  or  Mr. Apichai Chawacharoenpun, Independent Director and Audit Committee, age 69 years 

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

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ ากัด เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018,                
to be held on 20 December 2018, at 15.00 hrs., at 3 K Products Company Limited No. 396 Udomsuk Road, Bangna Sub-district, Bangna District, 
Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 

 

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

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

   มอบฉันทะบางส่วนคือ 
   Grant partial shares of   

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

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

   รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสยีง  
   The total entitled number of votes accounts for votes 

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

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

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 2.  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือและตราประทบัของบริษัท 
   Agenda 2.  To consider and approve the change of the name and seal of the Company. 

   วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น “บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
    จ ากัด (มหาชน)” แทน “บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพ่ิมเติม 
   หนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัทข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 

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

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

   วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 เพ่ือการเปล่ียนตราประทับของบริษัท 
   ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนช่ือบริษัท 

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

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
        Approve Disapprove Abstain 

   วาระที่ 3.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 3.  To consider other matters (if any).   

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

  The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is 
incorrect and it is not voted by the shareholder. 

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

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be 
deemed as my (our) own act(s) in every respect. 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 
     Signed (  ) Grantor 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 

 
 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 
 

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

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
 The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in 

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

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

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally 

specify in the Annex to the Proxy Form C as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ ำกดั (มหำชน) 
 Grant of proxy as a shareholder of Thai Storage Battery Public Company Limited 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2561 ในวันที่ 20 ธนัวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ผลิตภัณฑ ์3 เค จ ากดั เลขที่ 396 ถนนอุดมสขุ 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018, to be held on 20 December 2018, at 15.00 hrs., at 3 K Products 
Company Limited No. 396 Udomsuk Road, Bangna Sub-district, Bangna District, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any 
other date, time and venue. 
 
 
 

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

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

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



แผนที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 Map of the place of the EGM 2/2018                                              

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

THAI STORAGE BATTERY PUBLIC COMPANY LIMITED 


