
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ในวันพุธท่ี 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
387 หมู่ที่ 4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลแพรกษา
อ�าเภอเมือง สมุทรปราการ
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แนวปฎบิัติส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่ำงผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตำชิ เคมคิอล สโตเรจ 
แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮติำชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือ
พจิำรณำเร่ืองต่ำงๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจำกกำรควบบริษัท เพ่ือป้องกันกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำสำยพนัธ์ุใหม่ 
2019 (COVID-19) 

บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านมอบฉนัทะให้แก่บุคคลอ่ืนตามประสงค ์หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมีประวติัการเดินทาง ไปยงั/กลบัมาจาก ประเทศเส่ียงภายใน14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายช่ือ
ประเทศดงัต่อไปน้ี 

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

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

3. ในกรณีท่ี ผูถื้อหุน้ติดต่อใกลชิ้ดกบับคุคลท่ีมีประวติัการเดินทาง ไปยงั/มาจาก ประเทศท่ีมีความเส่ียง ท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
ขอ้ 1. ภายใน14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น  

 

ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดมี้อาการ ท่ีน่าสงสัยดงักล่าว บริษทัฯ ขอให้ปฎิบติัดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะด าเนินการจดัให้มีระบบคดักรองผูท่ี้มีอาการไข ้ร่วมกบัอาการระบบทางเดินหายใจ ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
และจดัเตรียมแอลกอฮอร์ส าหรับลา้งมือไวบ้ริเวณดา้นหนา้จุดลงทะเบียน 

2. ผูถื้อหุ้นควรเตรียมหนา้กากอนามยัมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อความปลอดภยัของท่านและ
บุคคลขา้งเคียง 

3. พนกังานทุกคน จะตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยั ในการประชุมผูถื้อหุ้น 
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16 กนัยายน 2563 

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กับผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่  
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกดิจากการควบบริษัท 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ 

2. ร่างหนงัสอืบริคณห์สนธขิองบริษทัใหม่ 

3. ร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ 

4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่  

5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ประวัติโดยสงัเขปของกรรมการอสิระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

8. หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) 

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
คร้ังที่ 8/2563 เม่ือวันที่ 21 สงิหาคม 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กบัผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่  (ประเทศไทย) จ ากัด  (“HCGB”)  (“ที่ประชุมผูถื้อหุ้นร่วม”)  
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ (“บริษทัใหม่”) ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ HCGB (“การ
ควบบริษทั”) ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 
ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้  
  
วาระที่ 1  พิจารณาช่ือของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.

บริษทัมหาชนฯ”) มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกัน
พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่ ในการนี้  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณา
อนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ ตามรายละเอยีดดังนี้  
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ชื่อภาษาไทย: “บริษัท ไทย เอน็เนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)” 
ชื่อภาษาองักฤษ: “Thai Energy Storage Technology Public Company Limited” 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”): “3K-
BAT” 
 
โดยได้ด าเนินการจองชื่อดังกล่าวกบักรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติช่ือบริษัท
ใหม่ ตามรายละเอยีดดังนี้  
 
ชื่อภาษาไทย: “บริษัท ไทย เอน็เนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)” 
ชื่อภาษาองักฤษ: “Thai Energy Storage Technology Public Company Limited” 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 2  พิจารณาวตัถุประสงคข์องบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกัน

พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ในการนี้  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วม
พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ซ่ึงมีจ านวน 61 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน
ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้   
ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 

นอกจากนี้  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นายโทชิโนริ โอสมิุ 
และ/หรือ ผู้รับมอบอ านาจจากนายโทชิโนริ โอสุมิ เป็นผู้ มีอ านาจในการลงนามในค าขอหรือ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ รวมถึงการยื่นขอจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอและ/หรือข้อความในวัตถุประสงค์และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการดังกล่าวตามที่เหน็สมควร 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์
ของบริษัทใหม่ตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ และการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 3  พิจารณาทุนจดทะเบียน จ านวนหุน้ มูลค่าหุน้ และทุนช าระแลว้ของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกนั

พิจารณาทุนของบริษัทใหม่ โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนช าระแล้วของบริษัทที่ จะควบกัน
ทั้งหมดรวมกนั ในการนี้  ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ และ HCGB เป็นดังนี้  

(1) บริษัทฯ ทุนช าระแล้วเท่ากบั 200,000,000 บาท 

(2) HCGB ทุนช าระแล้วเท่ากบั 584,000,000 บาท 

ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่จะมีรายละเอยีดดังนี้  
ทุนจดทะเบียน 784,000,000 บาท 

จ านวนหุ้นสามัญ 78,400,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

ทุนช าระแล้ว 784,000,000 บาท 

ซึ่งทุนช าระแล้วของบริษัทใหม่จะเท่ากบัทุนช าระแล้วของ บริษัทฯ และ HCGB รวมกนั 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนช าระแล้วของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรหุน้ของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกนั

พิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของ HCGB จะเป็นไปตามอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ของ 
HCGB ทั้งนี้  จ านวนหุ้นของบริษัทใหม่ที่น ามาจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ HCGB จะ
เป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีจ านวนเท่ากับทุนช าระแล้วของทั้งสองบริษัทรวมกัน 
(จ านวน 78,400,000 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของ
บริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ HCGB ในอตัราส่วนดังนี้   

1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 3.54149245 หุ้นในบริษัทใหม่ 

1 หุ้นเดิมใน HCGB ต่อ 0.12962587 หุ้นในบริษัทใหม่ 

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสทิธไิด้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามรายละเอยีดข้างต้นได้แก่ 

(1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธใินการได้รับการจัดสรรหุ้นของ
บริษัทใหม่ (Book Closing) ณ วันที่ 28 กนัยายน 2563 
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(2) ผู้ ถือหุ้นของ HCGB ที่มีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ HCGB ณ วันที่ 28 
กนัยายน 2563 

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ
บริษัทใหม่ 

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ HCGB หากมีเศษหุ้น
ที่เกดิข้ึนจากการค านวณตามอตัราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 
จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้ นให้เตม็จ านวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต ่ากว่า 0.5 จะมีการปัด
เศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ ถือหุ้นส าหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้ง
นั้น 
 
ทั้งนี้  เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่โดยนัย (Implied Share Price) 
ซึ่งค านวนมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (Volume Weighted Average Price (VWAP)) ของ
หุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 30 วันนับจากวันท าการซื้ อขายสุดท้าย (วันที่ 23 กันยายน 2563) 
ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้ นเครื่ องหมายหยุดพักการซื้ อขายหุ้น (SP) (วันที่ 24 
กันยายน 2563) โดยบริษัทใหม่จะท าการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้น
ภายใน 14 วันท าการนับจากวันท าการจดทะเบียนควบบริษัท 
 
ในการนี้  เพื่อให้จ านวนหุ้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามที่ก าหนด Hitachi Chemical Co., Ltd. 
(“HC”)1 จะท าหน้าที่เป็นผู้ เกล่ียหุ้น (balancer) ในการปัดเศษหุ้น และช าระเงินให้แก่หรือรับ
เงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการค านวณตามอัตราข้างต้น มีจ านวนรวมทั้งสิ้ นมากกว่า 
78,400,000 หุ้น ซึ่งเท่ากับจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ HCGB 
รวมกันก่อนการจดทะเบียนการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้แก่ HC เป็นจ านวน
น้อยลง เพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 78,400,000 
หุ้น บริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยแก่ HC ในส่วนของหุ้นบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลง ใน
อัตราเท่ากับค่าชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง 
คูณด้วยจ านวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ HC น้อยลง ภายใน 14 วันท าการนับจากวันท าการ
จดทะเบียนควบบริษัท และในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จาก
การค านวณตามอัตราข้างต้น มีจ านวนรวมทั้งสิ้นต ่ากว่า 78,400,000 หุ้น บริษัทใหม่จะจัดสรร
หุ้นให้แก่ HC เป็นจ านวนมากขึ้น เพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่
เท่ากับ 78,400,000 หุ้น โดย HC จะช าระค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มในอัตรา
เท่ากับค่าชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ ง  คูณด้วยจ านวนหุ้นใน
บริษัทใหม่ที่จัดสรรให้เพิ่มขึ้น ภายใน 14 วันท าการนับจากวันท าการจดทะเบียนควบบริษัท 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ HCGB ตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
1 HC มีก าหนดการที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Showa Denko Materials Co., Ltd. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
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วาระที่ 5  พิจารณาหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกนั

พิจารณาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ในการนี้  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามร่างหนังสอื
บริคณห์สนธขิองบริษัทใหม่ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้  ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 
 
นอกจากนี้  เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจดทะเบียนหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท
ใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นายโทชิโนริ 
โอสมิุ และ/หรือบุคคลที่นายโทชิโนริ โอสมิุ มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอหรือ
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดทะเบียนหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทใหม่ รวมถึงการยื่นขอ
จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอและ/หรือข้อความในหนังสอืบริคณห์สนธแิละเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการดังกล่าวตามที่เหน็สมควร 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสอืบริคณห์
สนธิของบริษัทใหม่ตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ และการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง
ตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 6  พิจารณาขอ้บงัคบัของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกนั

พิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ ในการนี้  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณา
อนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ ซึ่งมี
จ านวนทั้งหมด 58 ข้อ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้  ตามสิ่งที่ส่ง
มาดว้ยล าดบัที่ 3 
 
นอกจากนี้  เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นายโทชิโนริ โอสุมิ 
และ/หรือบุคคลที่นายโทชิโนริ โอสุมิ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในค าขอหรือ
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ รวมถึงการยื่นขอจด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอและ/หรือข้อความในข้อบังคับและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือด าเนินการ
ใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตลอดจนด าเนินการ
ใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการด าเนินการดังกล่าวตามที่เหน็สมควร 
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ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ
บริษัทใหม่ตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 58 ข้อ และการมอบอ านาจที่
เกี่ยวข้องตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกนั

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหม่ ซ่ึงตามข้อ 14 ของร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่นั้น 
ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ในการนี้  คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ คณะกรรมการของ HCGB ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณา
เลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ 

1) นายมิซาโอะ   นากะกาวา 

2) นายฮิโรอาก ิ   ยามากูช ิ

3) นายโทชิโนริ   โอสมิุ  

4) นายมาซามิจิ   ไซโต 

5) นายทาคาฮิโร่  โทมิยาม่า 

6) นายมาซาคัทส ึ ซูซูก ิ

7) นายนนทพล   นิ่มสมบุญ (กรรมการอสิระ)  

8) นายอภิชัย   ชวเจริญพันธ ์ (กรรมการอสิระ)  

9) นายสชุาติ   จันลาวงศ์ (กรรมการอสิระ)  

ทั้งนี้  บุคคลทั้ง 9 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ โดย
รายละเอยีดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่แต่ละท่าน ปรากฏ
ตามประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนังสอืนัดประชุมในคร้ังนี้  ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 8  พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามข้อ 30 ของร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ก าหนดให้กรรมการคนหนึ่งคนใดมีอ านาจลงลายมือ

ชื่ อและประทับตราส าคัญของบริษัท เพื่ อผูกพันบริษัทได้ ทั้ งนี้  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการอาจก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพัน
บริษัทและประทับตราส าคัญของบริษัทได้ ในการนี้  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
พิจารณาอนุมัติการก าหนดอ านาจกรรมการของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  
 
“นายฮิโรอากิ ยามากูชิ หรือ นายโทชิโนริ โอสุมิ หรือ นายมาซามิจิ ไซโต ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคัญของบริษัท” 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการก าหนด
อ านาจกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
วาระที่ 9  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัใหม่ 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามข้อ 14 ของร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก

บริษัทในรูปของเบ้ียประชุม บ าเหนจ็ โบนัส เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 
ในการนี้  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 35,000.-  บาท/ครั้งของการประชุม 

กรรมการ  25,000.- บาท/ครั้งของการประชุม 

โบนัสกรรมการ 200,000.- บาท/คน/ปี 

ทั้งนี้  การจ่ายโบนัสขึ้ นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการด าเนินงานของ
บริษัทใหม่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.-  บาท/ครั้งของการประชุม 

กรรมการตรวจสอบ 12,000.-  บาท/ครั้งของการประชุม 

กรรมการ 7,000.- บาท/คร้ังของการประชุม 
(ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) 

ทั้งนี้  กรรมการของบริษัทใหม่ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม  HC2 จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น 

 
2 HC มีก าหนดการที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Showa Denko Materials Co., Ltd. ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
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โดยค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท
และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ โดยหากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมมีมติอนุมัติแล้ว 
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบ
บริษัทและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
วาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัใหม่และก าหนดค่าสอบบญัชี 
 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 148 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกัน

พิจารณาเลือกต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ในการนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของ HCGB ได้ร่วมกนัพิจารณาและเหน็สมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่จาก บริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้  โดยมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการ
ควบบริษัท ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ 

2. นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ 

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีความเป็นอสิระ ไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ HCGB และบริษัทใหม่ รวมถึง ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทใหม่ 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการของ HCGB ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วม
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ (โดยมีผลตั้งแต่วันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) เป็นจ านวน 1,200,000 
บาท 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทใหม่และก าหนดค่าสอบบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนการควบบริษัท ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 ตามที่เสนอ 
 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
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วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษทั (ถา้มี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อม
เพรียงกันด้วย ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังนี้  
โปรดกรอกรายละเอยีดและลงลายมือชื่อในหนังสอืมอบฉันทะตามที่ได้แนบมานี้  
  

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ไม่
มีส่วนได้เสยีดังนี้  

(1) นายนนทพล นิ่มสมบุญ 
 อายุ 76 ปี ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต (ประดิพัทธ ์10) ถนนประดิพัทธ ์แขวงพญาไท   
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร     

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

ทั้งนี้  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 30 กนัยายน 2563 เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปด้วยความถูกต้องและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน า
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุม (รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6) มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 
 
 

 
 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมในวันที่ 8 กันยายน 2563 (Record 
Date) 
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย)  

จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

……………………………………………………… 
(นายโทชิโนร ิโอสมิุ) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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วัตถุประสงค ์
ของ 

 บริษัท ไทย เอน็เนอร์จ ีสโตเรจ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ ำนวน 61 ข้อ ดังนี้ 

(1) ซื้ อ จัดหำ รับ เช่ำ เช่ำซื้ อ ให้เช่ำซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดกำรโดยประกำรอื่น ซึ่งทรัพย์สนิ
ใดๆ ตลอดจนดอกผล และผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนั้น รวมทั้งสังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์  ทั้ง
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ 

(2) ขำย โอน รับโอน จ ำนอง จ ำน ำ แลกเปลี่ยน และจ ำหน่ำยทรัพย์สนิโดยประกำรอื่น 
(3) ประกอบกิจกำรซื้ อ ขำย เช่ำ ให้เช่ำ ให้เช่ำช่วง เช่ำซื้ อ ขำยฝำก จ ำนองและรับจ ำนองอสังหำริมทรัพย์ ทั้งนี้  รวมทั้ง

กำร จ ำน ำ รับจ ำน ำและให้เช่ำสงัหำริมทรัพย์ ทั้งนี้  โดยมิได้รับฝำกเงินหรือรับเงินจำกประชำชนและใช้ประโยชน์จำก
เงินนั้น 

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกนิบัญชี หรือจัดหำเงินโดยวิธกีำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด จำกธนำคำร นิติบุคคล หรือสถำบันกำรเงินอื่น 
และให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธกีำรอื่น โดยจะมีหลักประกนัหรือไม่กต็ำม รวมทั้งกำรรับ ออก จัดท ำ โอน ถอน 
และสลักหลังตั๋วเงิน ตั๋วสญัญำใช้เงิน หรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้อย่ำงอื่น เว้นแต่ในธุรกจิธนำคำร ธุรกจิเงินทุน และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรของบริษัท หรือกิจกำรอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำรให้
หลักประกนักำรกู้ยืมของบริษัทหรือกจิกำรดังกล่ำว 

(5) ประกอบธุรกิจบริกำรรับท ำกำรค ้ำประกันหนี้ สิน ควำมรับผิด หรือกำรปฏิบัติตำมสัญญำของบุคคลอื่น รวมทั้งรับ
บริกำรกำรค ำ้ประกันคนต่ำงด้ำวซึ่งเดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือเดินทำงออกจำกรำชอำณำจักรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง กฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร และกฎหมำยอื่น 

(6) ยืมหรือจัดหำให้กำรประกันกำรจ่ำยเงินคืน หรือกำรปฏิบัติตำมข้อผูกพัน ท ำข้อตกลง ข้อผูกพันและหลักฐำนแสดง
กำรเป็นหนี้ สินทั้งปวง และท ำกำรจ ำนอง จ ำน ำ ก่อภำระผูกพัน ซึ่งกิจกำรอสังหำริมทรัพย์และสังหำริมทรัพย์ทั้งที่มี
อยู่ในปัจจุบันและมีในอนำคตของบริษัท  

(7) ประกอบธุรกจิบริกำรให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มในประเทศไทย  
(8) เป็นนำยหน้ำ ตัวแทน ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย กำรหำสมำชิกให้

สมำคม และกำรค้ำหลักทรัพย์ 
(9) ท ำกำรจัดตั้งส ำนักงำนสำขำหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ 

(10) ท ำกำรเข้ำร่วมลงทุน ร่วมในทำงกำรค้ำ กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล เข้ำเป็น
หุ้นส่วนประเภทจ ำกัดควำมรับผิด หรือเป็นผู้ ถือหุ้น ในบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือนิติ
บุคคลใดๆ ทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ทั้งนี้  ไม่ว่ำบริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 
หรือนิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกนักบับริษัทหรือไม่กต็ำม 
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(11) ท ำกำรสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร และส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศซึ่งสนิค้ำทั้งหลำยตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
(12) ประกอบกจิกำรค้ำข้ำว ผลิตภัณฑข้์ำว มันส ำปะหลัง มันส ำปะหลังอดัเมด็ ผลิตภัณฑมั์นส ำปะหลัง กำแฟ เมด็มะม่วง

หิมพำนต์ ปำล์มน ำ้มัน ผัก ผลไม้ พืชสวน บุหรี่ ยำเส้น พืชไร่ ผลิตภัณฑจ์ำกสนิค้ำดังกล่ำว ข้ำวโพด งำ ถ่ัว พริกไทย 
ปอ นุ่น ฝ้ำย คร่ัง ละหุ่ง ไม้ แร่ ยำง ยำงดิบ ยำงแผ่น ไม้ยำง หรือยำงชนิดอื่นอนัผลิตข้ึนหรือได้มำจำกส่วนหนึ่งส่วน
ใดของต้นยำงพำรำ ของป่ำ สมุนไพร หนังสัตว์ เขำสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้ อสัตว์ช ำแหละ เนื้ อสัตว์แช่แขง็ อำหำรสด 
อำหำรแห้ง อำหำรบรรจุกระป๋อง น ำ้ตำล เครื่องปรุงรสอำหำร น ำ้ซอส น ำ้มันพืช อำหำรสัตว์ พืชผลทำงเกษตรทุก
ชนิด และเคร่ืองบริโภคอื่น 

(13) ประกอบกจิกำรค้ำผ้ำ ผ้ำทอจำกใยสงัเครำะห์ ด้ำย ด้ำยยำงยืด เส้นใยไนล่อน ใยสงัเครำะห์ เส้นด้ำยยืด เคร่ืองนุ่งห่ม 
เสื้อผ้ำส ำเรจ็รูป เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับกำย ถุงเท้ำ ถุงน่อง เคร่ืองหนัง รองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองอุปโภคอื่น สิ่ง
ทอ อุปกรณ์กำรเล่นกฬีำ 

(14) ประกอบกจิกำรค้ำ เคร่ืองเคหภัณฑ ์เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองแก้ว เคร่ืองครัว  รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของ
สนิค้ำดังกล่ำว 

(15) ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและประกอบ รับช่วงผลิต หรือว่ำจ้ำงผลิต รวมถึงกิจกำรค้ำเครื่องจักร เครื่องยนต์ 
เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยำนพำหนะ เครื่องก ำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ำ  ตู้ เยน็ เครื่องปรับอำกำศ 
เครื่องฟอกอำกำศ พัดลม เครื่องดูดอำกำศ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ เตำรีดไฟฟ้ำ เครื่องสูบน ำ้ เครื่องบ ำบัดน ำ้เสีย เครื่อง
ก ำจัดขยะ เครื่องท ำควำมร้อน  เครื่องท ำควำมเยน็ เครื่องบังคับควำมดัน ชิ้นส่วนเหลก็หล่อ ผลิตภัณฑ์จำกผงโลหะ 
เครื่องเหลก็ เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เตำอบไมโครเวฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประปำ รวมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์ของสนิค้ำดังกล่ำว 

(16) ประกอบกจิกำรค้ำน ำ้มันเชื้อเพลิง ถ่ำนหิน ผลิตภัณฑอ์ย่ำงอื่นที่ก่อให้เกดิพลังงำน และสถำนีบริกำรน ำ้มันเชื้อเพลิง 
(17) ประกอบกิจกำรค้ำ ยำ ยำรักษำโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทำงวิทยำศำสตร์ ปุ๋ ย 

ยำ ปรำบศัตรูพืช ยำบ ำรุงพืชและสตัว์ทุกชนิด 
(18) ประกอบกจิกำรค้ำเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์เครื่องมือและเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม 
(19) ประกอบกิจกำรโรงสี โรงเลื่อย โรงงำนไสไม้และอบไม้ โรงงำนตัวถังรถยนต์ โรงงำนผลิตเซรำมิคและเครื่องเคลือบ 

โรงงำนผลิตเครื่องป้ันดินเผำ (ยกเว้น ถ้วย ชำม จำน)  โรงงำนอดัปอ โรงงำนสกดัน ำ้มันพืช โรงงำนกระดำษ โรงงำน
กระสอบ  โรงงำนทอผ้ำ โรงงำนป่ันด้ำย โรงงำนย้อมและพิมพ์ลวดลำยผ้ำ โรงงำนผลิตและหล่อดอกยำงรถยนต์ 
โรงงำนผลิตเหลก็ โรงงำนหล่อและกลึงโลหะ โรงงำนผลิตสังกะส ีโรงงำนผลิตอำหำรส ำเร็จรูป โรงงำนแกส็ โรงงำน
น ำ้ตำล โรงงำนผลิตเครื่องใช้พลำสติก (ยกเว้น ถ้วย ชำม จำน) โรงงำนรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงำนผลิตบำน
ประตูและหน้ำต่ำง โรงงำนแก้ว โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม โรงงำนหล่อยำง โรงงำนประกอบรถยนต์ โรงงำนผลิตอุปกรณ์
รถยนต์  โรงงำนผลิตยำงรถยนต์ 

(20) ประกอบกิจกำรประมูลเพื่อขำยสินค้ำและรับจ้ำงท ำของ ตำมวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล 
 นิติบุคคล ส่วนรำชกำรและองค์กำรของรัฐทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
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(21) ประกอบกิจกำรซื้ อขำย แลกเปลี่ยน ท ำ สร้ำง ตั้ง ซ่อม แก้ไขเปล่ียนแปลง เช่ำ ให้เช่ำ หรือสั่งจำกต่ำงประเทศ หรือ
ส่งไปต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยซึ่งโรงงำน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมถึง
เครื่องมือช่ำงทุกประเภท เครื่องตกแต่งอำคำร เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ประปำ รวมทั้งอะไหล่และ
อุปกรณ์ของสนิค้ำดังกล่ำว 

(22) ประกอบกจิกำรโรงงำน โบว์ลิ่ง โรงภำพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถำนพักตำกอำกำศ สนำมกฬีำ สระว่ำยน ำ้ 
(23) ประกอบกจิกำรทำงสถำปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ภมิูสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และรับจ้ำงบริกำรเกี่ยวกบังำนก่อสร้ำง

ที่อยู่อำศัย อำคำรพำณิชย์ โรงงำน อำคำรอื่นๆ รวมทั้งบริกำรโฆษณำ 
(24) ประกอบกิจกำรรับเป็นที่ปรึกษำ และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำน และปัญหำกำรผลิต ทำง

อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรตลำด กฎหมำย กำรเงิน กำรบัญชี จัดจ ำหน่ำย และกำรลงทุน ยกเว้น  กำรค้ำ
หลักทรัพย์ 

(25) ประกอบกจิกำรรับเป็นผู้จัดกำรและดูแลผลประโยชน์ เกบ็ผลประโยชน์ และจัดกำรทรัพย์สนิให้บุคคลอื่น 
(26) ประกอบกิจกำรขำยอำหำรและเครื่องด่ืมทุกชนิดและทุกประเภท รวมทั้งกำรประกอบกิจกำรภัตตำคำร คอฟฟ่ีชอพ 

และกจิกำรร้ำนอำหำรทุกชนิดทุกประเภท 
(27) รับท ำกำรรักษำควำมปลอดภัย ดูแลรักษำควำมสะอำด บริหำรให้เช่ำทรัพย์สินอันเป็นสังหำริมทรัพย์ เช่น เครื่อง

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องไฟฟ้ำ เครื่องกีฬำและอุปกรณ์กำรเล่นกีฬำ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถจักรยำน รวมทั้งให้เช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ เช่น ให้เช่ำ หรือให้บริกำรสถำนที่จอดรถ อำคำรเพื่อประกอบกำรค้ำ สถำนที่เล่นกฬีำเพื่อออกก ำลัง
กำย ห้องอบไอน ำ้ ห้องนั่งเล่นแก่ผู้อยู่อำศัยในอำคำรชุดหรือบุคคลอื่น 

(28) ประกอบกิจกำรกำรค้ำกระดำษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์กำร
ถ่ำยภำพและภำพยนตร์ เคร่ืองค ำนวณ เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์กำรพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสอืพิมพ์ ตู้เกบ็เอกสำร เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน เคร่ืองมือสื่อสำร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสนิค้ำดังกล่ำว 

(29) ประกอบกจิกำรขนส่งทำงบก อำกำศ และทำงน ำ้ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
(30) ท ำกำรยื่นจดทะเบียน ซื้ อ โอน รับโอน หรือให้ได้มำด้วยวิธีกำรอื่นใด ถือ ใช้ ขำยโอน ให้เช่ำ และให้ใช้ประโยชน์ 

หรือจ ำหน่ำยไปด้วยวิธีใดๆ ทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ ซึ่งสิทธิในใบอนุญำต สิทธิทำงกำรค้ำ 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เอกสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทำน ประทำนบัตร แผนแบบ ย่ีห้อ หรือกรรมวิธีผลิตใดๆ หรือ
กรรมสิทธิ์ใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ หรือเอกสำรสิทธิ์ใด ๆ หรือสิ่งอื่นท ำนองเดียวกัน ที่จ ำเป็นหรือจะเป็นประโยชน์
ส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม หรือพึงปรำรถนำที่จะได้มำ และเพื่อที่จะด ำเนินกำร
และปฏบัิติตำมซึ่งกำรตกลงแห่งสทิธ ิหรือสมัปทำนใดๆ เช่นว่ำนั้น 

(31) ประกอบกจิกำรผลิตและจ ำหน่ำย ขำย แลกเปลี่ยน ให้เช่ำ น ำเข้ำ และส่งออก แบตเตอร่ีทุกประเภท 
(32) ประกอบกจิกำรเกี่ยวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ และส่งออก ผลิตภัณฑพ์ลำสติกทุกชนิด 
(33) ประกอบกจิกำรค้ำเมด็พลำสติก พลำสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกนัทั้งที่อยู่ในสภำพวัตถุดิบหรือส ำเรจ็รูป 
(34) ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเกี่ยวกับโลหะทุกชนิด และรับจ้ำงผลิตหรือแปรรูปหรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะทุก

ชนิด 
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(35) ประกอบกจิกำรให้บริกำรติดตั้ง บ ำรุงรักษำตรวจสอบเกี่ยวกบัแบตเตอร่ีทุกประเภท 
(36) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยแบตเตอรี่เกบ็ก ำลังไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ส ำหรับรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ แบตเตอร่ีซ่ึงใช้ในกิจกำรอุตสำหกรรม ตัวเกบ็ประจุส ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวเกบ็ประจุไฟฟ้ำซึ่งใช้ในกิจกำรอุตสำหกรรม รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้ำส ำรอง (Power Supply 
System) ทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผลิตหรือท ำขึ้ นในประเทศหรือต่ำงประเทศเพื่อกำรส่งออก
และจ ำหน่ำยในประเทศ 

(37) ประกอบกจิกำรค้ำ ทอง นำก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอื่น รวมทั้งวัตถุท ำเทยีมสิ่งดังกล่ำว 
(38) ประกอบกจิกำรค้ำยำงเทยีม สิ่งท ำเทยีม วัตถุหรือสนิค้ำดังกล่ำว โดยกรรมวิธทีำงวิทยำศำสตร์ 
(39) ประกอบธุรกจิผลิตและจ ำหน่ำยยำง ยำงสงัเครำะห์ และผลิตภัณฑเ์คมีอนิทรีย์อื่นๆ รวมทั้งวัสดุสงัเครำะห์และเทียม

หรือสนิค้ำที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภัณฑข้์ำงต้น 
(40) ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์จำกผงโลหะอัดส ำเร็จรูปเพื่ อประกอบชิ้ นส่วนอะไหล่รถยนต์ จักรยำนยนต์ 

เคร่ืองปรับอำกำศและอื่นๆ 
(41) ประกอบกจิกำรค้ำเคร่ืองมือป้องกนัไฟฟ้ำ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัไฟฟ้ำ 
(42) ประกอบกจิกำรค้ำผลิตภัณฑเ์กี่ยวกบัอเิลก็ทรอนิกสแ์ละชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ 
(43) ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ ผลิตภัณฑ์คำร์บอน ผลิตภัณฑ์เคมีอนินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ เคมีอื่นๆ ที่

น ำมำใช้กบัผลิตภัณฑด์ังกล่ำว 
(44) ประกอบกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ของ

สนิค้ำดังกล่ำว 
(45)  ประกอบกิจกำรเป็นผู้รับเหมำทั่วไปในกำรออกแบบ กำรด ำเนินกำร กำรควบคุม กำรก่อสร้ำงอำคำร อำคำรทำง

พำนิชย์ อำคำรที่อยู่อำศัย ส ำนักงำน ถนน สะพำน เขื่อน อุโมงค์ และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอื่นทุกชนิด รวมทั้งงำนด้ำน
วิศวกรรมโยธำทุกประเภท 

(46) ประกอบกิจกำรบริกำรจัดเกบ็ รวบรวม จัดท ำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทำงเกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
พำณิชยกรรม กำรเงิน กำรตลำด รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลในกำรด ำเนินธุรกจิ 

(47) ประกอบกจิกำรผลิตและจ ำหน่ำยวัตถุดิบ วัสดุ ผลิตภัณฑแ์ปรงถ่ำน และหรือผลิตภัณฑอ์ื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกนั 
(48) ประกอบธุรกิจจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ สำรเคมี และรวมทั้งให้บริกำรทำงด้ำนวิศวกรรม ติดตั้ง 

ก่อสร้ำงและทดสอบเกี่ยวกบัโรงงำนไฟฟ้ำ 
(49) น ำเข้ำ ซึ่งวัตถุดิบ วัสดุส ำเรจ็รูปหรือกึ่งส ำเร็จรูป สำรเคมี รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้ในกำรผลิตตำมวัตถุประสงค์

ของบริษัท 
(50) ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำย น ำเข้ำ ส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเบรค อุปกรณ์ส ำหรับเบรค (Friction 

Materials) หรือผลิตภัณฑอ์ื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกบัวัตถุดิบ วัสดุ ที่ใช้ในกำรเสยีดทำน รวมถึงส่วนประกอบของ
เบรกและระบบเบรก ส ำหรับรถยนต์และยำนยนต์อื่นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งอยู่ในรูปของสินค้ำส ำเร็จรูปหรือ
สนิค้ำกึ่งส ำเรจ็รูป และผลิตภัณฑอ์ื่นๆ ในวัตถุประสงค์นี้  
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(51) ประกอบกจิกำรให้ปรึกษำดูแล ควบคุมคุณภำพกำรผลิตซึ่งผลิตภัณฑใ์นวัตถุประสงค์นี้  
(52) ประกอบกจิกำรซื้อ ผลิต จ ำหน่ำย ค้ำส่ง ค้ำปลีก น ำเข้ำ และส่งออกโลหะตะกั่ว 
(53) ประกอบกจิกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (เม่ือได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว) 
(54) ท ำกำรส ำรวจ สอบสวน วิจัย ตรวจ แยก หรือกระท ำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มำซึ่งวัตถุดิบ หรือข้อมูลเพื่อใช้ในกำร

ผลิตหรือจ ำหน่ำยสินค้ำตำมที่ก ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเพื่อให้ได้มำซึ่งวัสดุใดๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
กำรก่อสร้ำง และอุตสำหกรรม 

(55) ท ำกำรลงทุนแสวงหำผลประโยชน์ในโครงกำรหรือกิจกำรอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม และเกษตรกรรม ทั้งในส่วน
ภำคเอกชนและภำครัฐบำล กำรให้ควำมสนับสนุน รับเป็นเป็นที่ปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรงำน กำรตลำด 
และเทคนิคเกี่ยวกับกำรอุตสำหกรรม หรือควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่กิจกำรหรือโครงกำรของบุคคลหรื อนิติ
บุคคล กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสำหกจิ สมำคม หรือสถำบันอื่นใด ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

(56) ประกอบกิจกำรโฆษณำ ประชำสมัพันธ์ หรือกระท ำโดยวิธีใดๆ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่สนิค้ำ ชื่อเสียง เกียรติคุณ และ
กิจกำรอื่นใดที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง หรือเพื่อประโยชน์ในกำร
ประกอบธุรกจิกำรค้ำ 

(57) ท ำกำรติดต่อ เจรจำ ค ้ำประกัน ท ำสัญญำใดๆ กับรัฐบำล ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ  เทศบำล องค์กำร 
รัฐวิสำหกจิ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัท 

(58) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆ และท ำกำรขำย จ ำหน่ำย หรือซื้ อกลับคืนมำซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ 
หรือหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งนี้  วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมิได้ท ำเป็นกำรค้ำปกติและไม่ถือเป็นกำร
ด ำเนินกำรค้ำหลักทรัพย์ 

(59) ออกและเสนอขำยหุ้นกู้โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(60) บริษัทมีสทิธอิอกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสทิธใินกำรแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ) แก่ผู้ถือหุ้น บุคคล

ใดๆ และ/หรือ ประชำชน ในรำคำที่ตรำไว้ หรือในรำคำสูงกว่ำหรือต ่ำกว่ำรำคำที่ตรำไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
ตลอดจนกฎหมำยหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น 

(61) บริษัทสำมำรถออกหลักทรัพย์โดยรับช ำระค่ำหลักทรัพย์ด้วยทรัพย์สนิอื่นแทนตัวเงินได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 1 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษทั ไทย เอ็นเนอรจี์ สโตเรจ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1  ถ้อยค าที่ใช้ในข้อบังคับนี้  ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้  เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย เอน็เนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

“กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินกจิการของบริษัท 

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 

ข้อ 2  ให้น าบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกบักรณีต่างๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้  มิได้กล่าวไว้โดยจ าเพาะเจาะจง 

ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทุก
ประการ และหากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้น าความในพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน หุ้นละสิบ  (10) บาท และเป็น
หุ้นชนิดที่ต้องช าระค่าหุ้นเตม็มูลค่าหุ้น 

การช าระเงินค่าหุ้น ต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า อย่างไรกต็าม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด
เสมือนว่าได้ช าระค่าหุ้นเตม็มูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ 
หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกบัประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ 

การช าระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้ อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้าง
หนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก าหนด 

การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้ และโครงการแปลงหนี้ เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 2 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้ อหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน 
บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคล
เหล่านั้นเป็นผู้ใช้สทิธใินฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณ ี 

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสทิธ ิใบส าคัญแสดงสทิธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสทิธเิป็นหุ้นสามัญ ให้ด าเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย 

ข้อ 5  ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง  (1) คนลง
หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ 

กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือ
พิมพ์ลายมือชื่อแทนกไ็ด้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด และใน
กรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีการ
ปฏบัิติที่เกี่ยวกบังานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้ก าหนด 

กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเองหรือด้วยเคร่ืองจักร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือด้วยวิธกีารอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์อนุญาตกไ็ด้ 

ข้อ 6 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วนัที่
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจ าหน่ายหุ้นที่เหลือหรือหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 7  หากใบหุ้นช ารุดหรือลบเลือน บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ ให้บริษัทออกใบ
หุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสบิสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้ ถือหุ้นน าหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอัน
สมควรมาแสดง เม่ือบริษัทพิจารณาเหน็ถูกต้อง จึงจะออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ใบหุ้นที่สูญหาย ถูกท าลาย ช ารุด หรือลบเลือน ที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอนั
ยกเลิก 

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สญูหาย ถูกท าลาย ช ารุด หรือลบเลือนได้ แต่ต้องไม่
เกนิอตัราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และเม่ือผู้ถือหุ้นได้เสยีค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย หากบุคคลผู้ มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นได้น าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบ
ด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนให้บุคคลนั้นเป็นผู้ ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว 

ข้อ 9 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอาจซื้ อหุ้นคืนตามบทบัญญัติในกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การซื้ อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 1 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

ขอ้บงัคบั 

ของ 

บริษทั ไทย เอ็นเนอรจี์ สโตเรจ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ 1  ถ้อยค าที่ใช้ในข้อบังคับนี้  ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้  เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ 

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย เอน็เนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

“กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินกจิการของบริษัท 

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 

“นายทะเบียนหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้ซึ่งท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 

ข้อ 2  ให้น าบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกบักรณีต่างๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้  มิได้กล่าวไว้โดยจ าเพาะเจาะจง 

ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทุก
ประการ และหากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้น าความในพระราชบัญญัติ
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับด้วย 

หมวดที่ 2 การออกหุ้น 

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผู้ ถือหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน หุ้นละสิบ  (10) บาท และเป็น
หุ้นชนิดที่ต้องช าระค่าหุ้นเตม็มูลค่าหุ้น 

การช าระเงินค่าหุ้น ต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า อย่างไรกต็าม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด
เสมือนว่าได้ช าระค่าหุ้นเตม็มูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ 
หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกบัประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์ 

การช าระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้ อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้าง
หนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหนี้ แก่เจ้าหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก าหนด 

การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้ และโครงการแปลงหนี้ เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 2 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้ อหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน 
บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น และต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคล
เหล่านั้นเป็นผู้ใช้สทิธใินฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณ ี 

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสทิธ ิใบส าคัญแสดงสทิธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสทิธเิป็นหุ้นสามัญ ให้ด าเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย 

ข้อ 5  ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง  (1) คนลง
หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ 

กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือ
พิมพ์ลายมือชื่อแทนกไ็ด้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ก าหนด และใน
กรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีการ
ปฏบัิติที่เกี่ยวกบังานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้ก าหนด 

กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเองหรือด้วยเคร่ืองจักร 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือด้วยวิธกีารอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์อนุญาตกไ็ด้ 

ข้อ 6 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วนัที่
ได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วน ในกรณีจ าหน่ายหุ้นที่เหลือหรือหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 

ข้อ 7  หากใบหุ้นช ารุดหรือลบเลือน บริษัทจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผู้ถือหุ้นได้เวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ ให้บริษัทออกใบ
หุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสบิสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้ ถือหุ้นน าหลักฐานการแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอัน
สมควรมาแสดง เม่ือบริษัทพิจารณาเหน็ถูกต้อง จึงจะออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ใบหุ้นที่สูญหาย ถูกท าลาย ช ารุด หรือลบเลือน ที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอนั
ยกเลิก 

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สญูหาย ถูกท าลาย ช ารุด หรือลบเลือนได้ แต่ต้องไม่
เกนิอตัราที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และเม่ือผู้ถือหุ้นได้เสยีค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย หากบุคคลผู้ มีสิทธิจะได้หุ้นนั้นได้น าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ชอบ
ด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนให้บุคคลนั้นเป็นผู้ ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว 

ข้อ 9 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอาจซื้ อหุ้นคืนตามบทบัญญัติในกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่การซ้ือหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 3 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

ช าระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการซื้ อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่การซื้ อหุ้นคืนมีจ านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว จะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น 

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั  

ข้อ 11 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เม่ือผู้ โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุช่ือผู้รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้ โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน 

 การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เม่ือบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องน าใบหุ้นซึ่งได้มี
การสลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกบัผู้รับโอนมายื่นต่อบริษัท พร้อมค าร้องขอให้ลงทะเบียน 
และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

 เม่ือบริษัทเหน็ว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่
ได้รับค าร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องภายในเจด็ (7) วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้ผู้ ถือหุ้น
ดังกล่าวยื่นค าขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงเป็นหุ้นสามัญนี้ ให้มีผลนับแต่วันยื่นค าขอ ในการนี้  
บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสบิสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 การโอนหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อ 4. ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออก
หลักทรัพย์ประเภทนั้น 

 เม่ือหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้น
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 12 ในกรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนและมี
พยานหนึ่ง (1) คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมกบัเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัทหรือหลักฐานอื่นซึ่ง
แสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการ
โอนหุ้นภายในเจด็ (7) วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ
นั้น 

ข้อ 13 บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอด็ (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครั้งกไ็ด้ โดย
ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสบิสี่ (14) วันก่อนวันงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 3 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

ช าระแล้ว ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติการซื้ อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่การซื้ อหุ้นคืนมีจ านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนช าระแล้ว จะต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น 

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากดั  

ข้อ 11 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ เม่ือผู้ โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุช่ือผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้ โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน 

 การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้ เม่ือบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องน าใบหุ้นซ่ึงได้มี
การสลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกบัผู้รับโอนมายื่นต่อบริษัท พร้อมค าร้องขอให้ลงทะเบียน 
และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เม่ือบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

 เม่ือบริษัทเหน็ว่า การโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่
ได้รับค าร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องภายในเจด็ (7) วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

 หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้ผู้ ถือหุ้น
ดังกล่าวยื่นค าขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงเป็นหุ้นสามัญนี้ ให้มีผลนับแต่วันย่ืนค าขอ ในการนี้  
บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสบิสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 การโอนหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อ 4. ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออก
หลักทรัพย์ประเภทนั้น 

 เม่ือหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้น
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 12 ในกรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนและมี
พยานหนึ่ง (1) คนเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมกบัเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัทหรือหลักฐานอื่นซึ่ง
แสดงว่าผู้รับโอนมีสิทธิในหุ้นนั้นให้แก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการ
โอนหุ้นภายในเจด็ (7) วันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ และออกใบหุ้นใหม่ให้ภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอ
นั้น 

ข้อ 13 บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอด็ (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งกไ็ด้ โดย
ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสบิสี่ (14) วันก่อนวันงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 4 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้า  (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด 

 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บ าเหนจ็ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนั้น ให้
ได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทอืนสิทธขิองพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอนั
ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสยีง 

(2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีการออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ
หลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนที่มีตามข้อ 15(1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนที่พึงจะมี
หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
กว่าจ านวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง
ตามข้อนี้  จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้ 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกนัว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 17 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20 
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
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หน้า 5 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

ข้อ 18 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึง
บริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกไ็ด้ 

ข้อ 19 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 

 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่ 

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่กไ็ด้ 

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏบัิติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด้ 

ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดย
ปฏบัิติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 24 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง 
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ข้อ 18 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึง
บริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยกไ็ด้ 

ข้อ 19 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน 

 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่ 

ข้อ 20 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง 

ข้อ 21 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่กไ็ด้ 

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด้ 
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏบัิติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ด้ 

ข้อ 23 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึง
จะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดย
ปฏบัิติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 24 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 6 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธอีื่นและก าหนดวันประชุมให้เรว็กว่านั้นกไ็ด้  

ทั้งนี้  หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดย
จดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

 กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้ นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มี
กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชุมภายในสบิสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจจัด
ขึ้ น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดทั่วราชอาณาจักรตามที่เห็นสมควร ในกรณีประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และรองประธานกรรมการเป็นผู้ เรียกประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ 

ข้อ 26 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท าการใน
นามของคณะกรรมการได้ แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น 

 การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จ านวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ านวนที่
จะเป็นองค์ประชุม 

 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน 

ข้อ 27 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทดังนี้  

(1) ปฏบัิติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(2) ก าหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กบัผู้ถือหุ้น 
(3) ก าหนดการจ่ายบ าเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท 

หรือบุคคลใดที่ท างานให้บริษัท โดยท าเป็นประจ าหรือไม่เป็นประจ ากไ็ด้ ทั้งนี้  เว้นแต่ที่ก าหนดในข้อ 14. 

 ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือ
บุคคลอื่นไปปฏบัิติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการกไ็ด้ 

ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคล
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อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

ข้อ 29 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับบริษัทหรือเข้าถือหุ้นหรือหุ้นกู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 30 เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 กรรมการคนหนึ่งคนใดมีอ านาจลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคัญของบริษัท เพื่อผูกพัน
บริษัทได้ ทั้งนี้  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทและประทบัตราส าคัญของบริษัทได้ 

ข้อ 31 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เหน็สมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรรมการมอบหมายกไ็ด้ และในจ านวนนี้  ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้  ไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ในฐานะ
กรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่ เห็นสมควร และให้น าความในข้อ 22 และข้อ 26 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 32 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด
กไ็ด้ ให้กระท าร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  โดยให้ค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการก าหนด และคณะกรรมการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนอ านาจที่ได้มอบไว้ให้แก่บุคคลนั้น 
หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเม่ือพิจารณาเหน็สมควร 

ข้อ 33 คณะกรรมการมีอ านาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเหน็ในกจิการงานของ
บริษัทแก่คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการจะเหน็สมควรได้ 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสดุของ
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 
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อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

ข้อ 29 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับบริษัทหรือเข้าถือหุ้นหรือหุ้นกู้
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 30 เว้นแต่ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 กรรมการคนหนึ่งคนใดมีอ านาจลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคัญของบริษัท เพื่อผูกพัน
บริษัทได้ ทั้งนี้  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทและประทบัตราส าคัญของบริษัทได้ 

ข้อ 31 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เหน็สมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยให้มีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรรมการมอบหมายกไ็ด้ และในจ านวนนี้  ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้  ไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ ในฐานะ
กรรมการ 

 ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่ เห็นสมควร และให้น าความในข้อ 22 และข้อ 26 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 32 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด
กไ็ด้ ให้กระท าร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  โดยให้ค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการก าหนด และคณะกรรมการมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนอ านาจที่ได้มอบไว้ให้แก่บุคคลนั้น 
หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเม่ือพิจารณาเหน็สมควร 

ข้อ 33 คณะกรรมการมีอ านาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเหน็ในกจิการงานของ
บริษัทแก่คณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการจะเหน็สมควรได้ 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสดุของ
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 8 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายในสี่สิบห้า  (45) วันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกดิจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกดิจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 35 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจก าหนดเป็น
อย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกไ็ด้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กไ็ด้ ทั้งนี้  
การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้
คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม 
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน  

ทั้งนี้  การจัดส่งหนังสอืนัดประชุมและการเปิดเผยค าบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ต้องมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใ ห้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมกไ็ด้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดซึ่ง
อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้  

(1) จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
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(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 หนังสอืมอบฉันทะนี้  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
(จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ซ) การออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 41 กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กจิการอื่นๆ 

หมวดที่ 6 การบัญช ีการเงิน และการสอบบัญชี 
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(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 หนังสอืมอบฉันทะนี้  จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
(จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ซ) การออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 41 กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน
มา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กจิการอื่นๆ 

หมวดที่ 6 การบัญช ีการเงิน และการสอบบัญชี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 10 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

ข้อ 42 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี 

ข้อ 43 บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเกบ็รักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท า  
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสบิสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบให้เสรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 46  ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้ สินของบริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่ง
หน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเทจ็จริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของ
บริษัทได้ตามที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีต้องท ารายงานว่าด้วยงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี
ก าไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี  และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบแสดงฐานะการเงิน บัญชี
ก าไรขาดทุนนั้นได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้อง 

ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน
และปัญหาเกี่ยวกบับัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท
ที่ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

 
 

หมวดที่ 7 เงินปันผลและเงินส ารอง 

ข้อ 48 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริมสทิธิ
ได้รบัเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ 

 การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 11 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

 ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะ
จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกไ็ด้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเม่ือเห็นว่า บริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย และมิให้คิด
ดอกเบ้ียแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 เม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล า้
มูลค่าหุ้นตามล าดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

หมวดที่ 8 การเพิ่มทุนและการลดทุน 

ข้อ 50 บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระท าได้เม่ือ 

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายหรือได้รับเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจ าหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือ
ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น 

(2) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และ 

(3) น ามติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่
ประชุมได้มีมติดังกล่าว 

ข้อ 51 หุ้นที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 50 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด้ และจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นตามส่วนจ านวนที่ผู้ ถือ
หุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกไ็ด้ ทั้งนี้  ตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรก ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ก าหนด
ราคาหุ้น จ านวนหุ้นที่จะน าออกจ าหน่ายในแต่ละคราว วันที่จ าหน่ายหุ้น และสดัส่วนสทิธกิารจองหุ้นได้ทุกประการ 

ข้อ 52 บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลง หรือลดจ านวน
หุ้นให้น้อยลง แต่จะลดลงให้ต ่ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ 

ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อ 49 ของข้อบังคับฉบับนี้ แล้ว ยังมีผล
ขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต ่ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
หน้า 12 ของจ านวน 12 หน้า 

  
 

 การลดมูลค่าหุ้นหรือจ านวนหุ้นตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นจ านวนเท่าใด และด้วยวิธีการอย่างใด จะกระท าได้
ต่อเม่ือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธอิอกเสยีง ทั้งนี้  บริษัทต้องน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสบิสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

ข้อ 53 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายได้ เม่ือที่
ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสบิสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

ข้อ 54 ในการลดทุนที่มิใช่กรณีตามข้อบังคับข้อ 53 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ ของบริษัทที่บริษัท
ทราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่
วันที่ได้รับหนังสอืแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามตินั้นทางหนังสอืพิมพ์ภายในก าหนดเวลาสิบสี่ (14) วันนั้นด้วย 

ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้ช าระหนี้หรือให้ประกนัเพื่อหนี้นั้นแล้ว 

หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม 

ข้อ 55 ข้อบังคับนี้  หากมีที่ซึ่งจ าเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
ตามกฎหมาย 

ข้อ 56 บรรดาค าสั่งข้อบังคับและระเบียบที่มีอยู่หรือค าขออนุมัติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้ก าหนดหรืออนุมัติ
ให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้จะใช้บังคับ และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับนี้  กใ็ห้มีผลใช้บังคับ
ต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 57 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทบัไว้นี้  

 

 
ข้อ 58 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ
กบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏบัิติตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นาย มิซาโอะ นากะกาวา 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  
อายุ  61 ปี อายุงาน 1 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Ibaraki University, Faculty of Engineering 
ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560     Vice President and Executive Officer Deputy General Manager, 
Energy Storage & Automotive Components Business Headquarters 

• พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559       Executive Officer Deputy General Manager, Energy Storage & 
Automotive Components Business Headquarters  

• พ.ศ. 2553 -พ.ศ. 2558      Executive Officer General Manager, Printed Wiring Board 
Materials Business Sector 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายฮิโรอาก ิ  ยามากูชิ 
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
อายุ  52 ปี อายุงาน 3 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไปกลุ่มธุรกิจแบตเตอร่ียานยนต ์ 
ส านกังานใหญ่ดา้นการจดัเก็บพลงังาน 
ส านกังานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล 

• พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563     กรรมการ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
• พ.ศ. 2559   ร่วมงานกบับริษทั Hitachi Chemical by way of Merger 
• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป Saitama Works 

Shin-Kobe Electric Machinery Co.,Ltd. 
• พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2558 ร่วมงานกบับริษทั Shin-Kobe Electric Machinery  
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร  : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายโทชิโนริ   โอสุมิ 
ต าแหน่ง กรรมการ  
อายุ  61 ปี อายุงาน 3 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Graduated Faculty of Business Administration, Kwansei Gakuin University Hyogo, Japan 
• Advanced Management Program of The Wharton School, University Pennsylvania, United States of 

America 
ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563   รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 

• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560  รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล ทั้งเครือ 
ในประเทศไทย และบมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ไทยแลนด ์

• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล ไทยแลนด ์จ ากดั   
• พ.ศ. 2533  ร่วมงานกบั บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล 
• พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2533 ดูแลฝ่ายส่งออกผลิตภณัฑเ์คมี บมจ. นิปปอน เคมิคอล เทรดด้ิง 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายมาซามิจิ ไซโต 
ต าแหน่ง กรรมการ 
อายุ  57 ปี อายุงาน 1 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Bachelor of Laws, Sophia University, Japan 
• Master of Laws (LL.M.), University of California, Davis, USA 

ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563   กรรมการ,บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
• พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563   Chief Administrative Officer, Hitachi Chemical 

Storage Battery (Thailand) PLC. 
• พ.ศ. 2561    Rejoined Hitachi Chemical Co., Ltd. Manager, Legal Group 
• พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 Joined Adastria Co., Ltd. 

General Manager, General Affairs and Legal Department 
• พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2560 Hitachi Chemical Co., Ltd. 

Senior Manager, Group Management Promotion Group 
General Manager, Legal Group 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายทาคาฮิโร่ โทมิยาม่า 
ต าแหน่ง กรรมการ 
อาย ุ48 ปี อายงุาน 1 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Graduated Department of Electrical Engineering National Institute of Technology, Nara College 
ประสบการณ์การท างาน 

•  
• พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั Chief Technical Officer, Hitachi Chemical Storage 

Battery (Thailand) PLC. 
• พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563   Director, Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) PLC. 
• พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560  Senior Engineer, Core Technology Center, Battery Technology Group,  

     Production Innovation Headquarters, Production Integration Division., 
     Hitachi Chemical Co., Ltd. 

• พ.ศ. 2559  Transferred to Hitachi Chemical Co., Ltd. by way of Merger 
• พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 Joined Shin Kobe Electric Machinery Co., Ltd  

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายมาซาคัทสึ ซูซูกิ 
ต าแหน่ง กรรมการ 
อาย ุ56 ปี อายงุาน 1 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Gunma University, Faculty of Engineering 
ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2562 – ปัจจุบนั General Manager, Industrial Battery System Business Sector, 
Energy Storage Business Headquarters 

• พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562   General Manager, Industrial Battery System Business Sector,  
Energy Storage Business Headquarters 

• พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 President, Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. 
• พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 Manager, Thai Project Group, Corporate Business Strategy Headquarter 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายนนทพล  นิม่สมบุญ 
อายุ  76 ปี  อายุงาน 22 ปี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• บัญชีบัณฑติและพาณิชยศาสตร์บัณฑติ(เกยีรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาโดยได้รับทุนรัฐบาลไทย) 
• บัญชีดุษฎบีัณฑติกติติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร รุ่น 35 

คุณวุฒิอื่น 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation (โดยทุน CIDA) 
• นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 
• การฝึกอบรม จาก สถาบัน 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 

ประสบการณ์การท างาน 

• พ.ศ. 2541- พ.ศ.2563  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 

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

• พ.ศ. 2549– ปัจจุบัน    กรรมการมูลนิธ ิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

• พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน      ผู้บรรยายพิเศษ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• พ.ศ.2551- ปัจจุบัน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการมูลนิธ ิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
• พ.ศ.2560–ปัจจุบัน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

• พ.ศ.2560–ปัจจุบัน   กรรมการที่ปรึกษาประจ าภาควิชาบัญชี  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• พ.ศ.2548 - พ.ศ. 2557   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2557    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการตรวจสอบ ส านักงาน 

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
• พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2556    กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ 

ก ากบัดูแลกจิการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 
• พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2560   กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี  
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551   กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 
• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548    กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สหยูเนี่ยน 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544   ผู้อ านวยการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544   นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542   นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ 
อายุ  70 ปี อายุงาน 11 ปี  
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
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) 

ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2563 กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
• 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 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 

 
นายสุชาติ  จันลาวงศ ์
อายุ  73 ปี อายุงาน 23 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ประสบการณ์การท างาน 
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2563    กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค  
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทลั  
• พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551     ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 รองอธบิดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
• พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 รองอธบิดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธบิดี กรมทรัพยากรธรณี 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหาร: ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 
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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 
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3. การลงมติ 
 ข้อ 40. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี้  
   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ 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     
การลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสยีงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่ง
คะแนนเสยีงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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   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 าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันใน
หนังสอืพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไร
สุทธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน 
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เอกสารหรือหลกัฐานเพือ่แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ร่วมระหว่างผูถ้ือหุน้ของบริษทั 
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กบัผูถ้ือหุน้ของบริษทั ฮิตาชิ เค
มิคอล เกตเวย ์แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ของบริษทัใหม่ที่จะเกิดจาก

การควบบริษทั 
 

บุคคลธรรมดา 
1. ผูถ้ือหุน้สญัชาติไทย 
 1.1 บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ) 
 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะ 
 
2. ผูถ้ือหุน้สญัชาติต่างดา้ว  
 2.1 หนังสอืเดนิทาง/หนังสอืส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้ถอืหุ้น 
 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสอืเดนิทาง/หนังสอืส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 

ของผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะ 
นิติบุคคล 
1. นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
 1.1 ส าเนาหนังสอืรับรองบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้าออกให้ไม่เกนิ 60 วัน และ 
 1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/หนังสอืส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว         

ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะและของผู้ รับมอบฉันทะ 
 
2. นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
 2.1 หนังสอืรับรองบริษัท และ 
 2.2 ส าเนาหนังสอืเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะและ             

ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทางของผู้ รับมอบฉันทะ 
 
 
 

ในกรณีเป็นส าเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

 
หมายเหตุ เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง ข้อพึงปฏบิัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
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ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
แทนผูถ้ือหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 

 
นายนนทพล  นิม่สมบุญ 
อายุ  76 ปี  อายุงาน 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• บัญชีบัณฑติและพาณิชยศาสตร์บัณฑติ(เกยีรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาโดยได้รับทุนรัฐบาลไทย) 
• บัญชีดุษฎบีัณฑติกติติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร รุ่น 35 

คุณวุฒิอื่น 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
• Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation (โดยทุน CIDA) 
• นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น 
• การฝึกอบรม จาก สถาบัน 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 าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัฯ 
• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ 

แบตเตอร่ี (ประเทศไทย)  
ต าแหน่งส าคญัอื่นในปัจจุบนั 

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

• พ.ศ. 2549– ปัจจุบัน   กรรมการมูลนิธ ิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

• 2550-ปัจจุบัน             ผู้บรรยายพิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• พ.ศ.2551-ปัจจุบัน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธ ิท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ 



43

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

• พ.ศ.2560–ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

• 2560–ปัจจุบัน  กรรมการที่ปรึกษาประจ าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ ์

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

• พ.ศ.2549 - 2557    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการตรวจสอบ ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

• พ.ศ. 2542 - 2556    กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กจิการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 

• พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2560   กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี  

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551   กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 
• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548    กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สหยูเนี่ยน 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544   ผู้อ านวยการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544   นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542   นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหาร   : ไม่มี 
ที่อยู่  ที่อยู่เลขที่ 27/22 ซอยประชานิมิต (ประดิพัทธ1์0) ถนนประดิพัทธ ์แขวงพญาไท  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   
กรรมการอสิระที่ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอการประชุม 

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 
ครั้ง 

กรรมการอสิระ ไม่มีการถือหุ้น 0.00% 2541 2562 22 1/1  6 / 6  5/5  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
แทนผูถ้ือหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 

 
นายสุชาติ  จันลาวงศ ์
อายุ  73 ปี อายุงาน 23 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

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

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัฯ 
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน   กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ 

แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) 

ประสบการณ ์
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ ์3เค  
• พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2560 – กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทลั  
• พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551     – ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 
• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 – รองอธบิดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
• พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 – รองอธบิดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธบิดี กรมทรัพยากรธรณี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั : ไม่มี 
ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั : ไม่มี 
ลกัษณะความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหาร   : ไม่มี  
ที่อยู่ 33/1196 ถ.ลาดพร้าว(ซ.53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 

กรรมการอสิระที่ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอการประชุม 
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 
ครั้ง 

กรรมการอสิระ ไม่มีการถือหุ้น 0.00% 2540 2561 23 1/1  6 / 6  5/5  
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สิง่ที่ส่งมาดว้ย 8 
 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 ( ประดิพัทธ์10) ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
    กรุงเทพมหานคร หรือ 

  (3)  นายสชุาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือ  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือ
หุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กบัผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิ
คอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกดิจากการควบบริษัท  ในวันที่ 30 กันยายน  
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 387 หมู่ที่4 ซอย
พัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย  
 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 

 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
 

                (  )  
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น        
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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                                                                                                                                                                                   หน้า    1   ของจ านวน   5   หน้า 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 8         
 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(ประดิพัทธ์10) ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
    กรุงเทพมหานคร หรือ 

   (3) นายสชุาติ จันลาวงศ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี 
    อยู่บ้านเลขที่ 33/1196 ถนนลาดพร้าว (ซอย 53) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  หรือ 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้
ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ 
เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท ในวันที่ 30 
กนัยายน  2563 เวลา 10.00 น ณ. ห้องประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 387 หมู่ที่4 
ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้  

   วาระที่ 1 พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   วาระที่ 2 พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 
 
 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
 

                                                                                                                                                                                   หน้า    2   ของจ านวน   5   หน้า 

   วาระที่ 3 พิจารณาทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนช าระแล้วของบริษัทใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 5 พิจารณาหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 6 พิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด    

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายมิซาโอะ  นากะกาวา 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (2) ชื่อกรรมการ : นายฮิโรอาก ิ ยามากูชิ 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (3) ชื่อกรรมการ : นายโทชิโนริ  โอสมิุ 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (4) ชื่อกรรมการ : นายมาซามิจิ  ไซโต 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (5) ชื่อกรรมการ : นายทาคาฮิโร่  โทมิยาม่า 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 



47
                                                                                                                                                                                   หน้า    2   ของจ านวน   5   หน้า 

   วาระที่ 3 พิจารณาทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนช าระแล้วของบริษัทใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 5 พิจารณาหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 6 พิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด    

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายมิซาโอะ  นากะกาวา 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (2) ชื่อกรรมการ : นายฮิโรอาก ิ ยามากูชิ 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (3) ชื่อกรรมการ : นายโทชิโนริ  โอสมิุ 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (4) ชื่อกรรมการ : นายมาซามิจิ  ไซโต 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (5) ชื่อกรรมการ : นายทาคาฮิโร่  โทมิยาม่า 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
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    (6) ชื่อกรรมการ : นายมาซาคัทสึ ซูซูก ิ

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (7) ชื่อกรรมการ : นายนนทพล  นิ่มสมบุญ(กรรมการอสิระ) 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (8) ชื่อกรรมการ : นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์(กรรมการอสิระ) 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

    (9) ชื่อกรรมการ : นายสชุาติ  จันลาวงศ์(กรรมการอสิระ) 

     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการของบริษัทใหม่ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

   วาระที่ 9 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

   วาระที่ 10 พิจารณาเลือกต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่และก าหนดค่าสอบบัญชี 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 
   วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้   ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนั้นไม่ถูกต้อง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 
                (  )  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

                                                                                                                                                                                   หน้า    4   ของจ านวน   5   หน้า 

 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) 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กบัผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกดิจากการควบบริษัท ใน
วันที่ 30 กนัยายน  2563 เวลา 10.00 น ณ หอ้งประชุม บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
387 หมู่ท่ี4 ซอยพฒันา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

------------------------------------------------------------- 
 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 
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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(ประดิพัทธ์10) ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
    กรุงเทพมหานคร  
    Residing at No. 27/22 Soi Prachanimit (Pradipat 10), Pradipat Road, Kwaeng Phayathai, 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. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล 
เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท  ณ ห้องประชุม บริษัท 
ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 387 หมู่ที่4 ซอยพัฒนา 3 ถนนสุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the joint shareholders’ meeting between shareholders of Hitachi 
Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited and shareholders of Hitachi Chemical Gateway Battery (Thailand) Company 
Limited to consider the significant matters of the new company formed as a result of the amalgamation, to be held on 30 September 2020, at 10.00 
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. พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่ 
   Agenda 1. To consider the name of the New Company. 

  (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. พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่  
   Agenda 2. To consider the objectives of the New Company. 

  (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. พิจารณาทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนช าระแล้วของบริษัทใหม่  
   Agenda 3. To consider the amount of the registered capital, number of shares, par value and paid-up capital of the New 

Company. 

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
  Approve  Disapprove Abstain  
 
   วาระที่  4. พิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 
   Agenda 4. To consider the allotment of shares of the New Company. 

  (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: 
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  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

 

   วาระที่    5. พิจารณาหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ 
   Agenda    5. To consider the Memorandum of Association of the New Company. 

  (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 
 
   วาระที่   6. พิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ 
   Agenda 6. To consider the Articles of Association of the New Company. 

  (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 
 
    

   วาระที่   7. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหม่ 
   Agenda 7. To consider the election of the directors of the New Company. 

  (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  นากะกาวา   
     Director’s Name : Mr. Misao Nakagawa 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (2) ชื่อกรรมการ : นายฮิโรอาก ิ ยามากูชิ   
     Director’s Name : Mr. Hiroaki  Yamaguchi 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (3) ชื่อกรรมการ : นายโทชิโนริ  โอสมิุ   
     Director’s Name : Mr. Toshinori  Osumi 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (4) ชื่อกรรมการ : นายมาซามิจิ  ไซโต   
     Director’s Name : Mr. Masamichi  Saito  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (5) ชื่อกรรมการ : นายทาคาฮิโร่  โทมิยาม่า   
     Director’s Name : Mr. Takahiro  Tomiyama  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
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    (6) ชื่อกรรมการ : นายมาซาคัทสึ ซูซูก ิ  
     Director’s Name : Mr. Masakatsu Suzuki 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (7) ชื่อกรรมการ : นายนนทพล  นิ่มสมบุญ (กรรมการอสิระ)  
     Director’s Name : Mr. Nontaphon  Nimsomboon (Independent Director) 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (8) ชื่อกรรมการ : นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ (กรรมการอสิระ)   
     Director’s Name : Mr. Apichai  Chvajarernpun  (Independent Director) 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    (9) ชื่อกรรมการ : นายสชุาติ  จันลาวงศ์ (กรรมการอสิระ)   
     Director’s Name : Mr. Suchat  Chanlawong  (Independent Director) 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
     
  

   วาระที่   8. พิจารณาก าหนดอ านาจกรรมการของบริษทัใหม่ 
   Agenda 8. To consider the authority of the directors of the New Company. 

  (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 
 

 

   วาระที่   9. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัใหม่ 
   Agenda 9. To consider the remuneration of the directors of the New Company. 

  (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 
 

   วาระที่ 10.  พิจารณาเลือกต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่และก าหนดค่าสอบบัญชี 
   Agenda 10.  To consider the appointment of the auditor of the New Company and the determination of the audit fee.  

  (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 11.พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) 
   Agenda 11.  To consider other matters necessary for the Amalgamation (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 
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 (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       
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น 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.   
 

 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 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) กบั
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกดิจากการควบ
บริษัท ณ หอ้งประชุม บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 387 หมู่ที่4 ซอยพัฒนา 3 ถนน
สขุุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 At  the joint shareholders’ meeting between shareholders of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited and 
shareholders of Hitachi Chemical Gateway Battery (Thailand) Company Limited to consider the significant matters of the new company formed as 
a result of the amalgamation, to be held on 30 September 2020, at 10.00 hrs., at The meeting room of Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) 
Public Company Limited located 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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