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วันที่ 15 มีนาคม 2555 

เร่ือง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 18/2555 

เรียน: ผูถือหุนของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 17/2554 
2. รายงานประจําป 2554 
3. ประวัติของกรรมการ 4 รายที่จะพนจากตําแหนงตามวาระ 
4. ประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตรวจสอบ 
5. นิยามกรรมการอิสระ 
6. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. เอกสารที่จําเปนตองนํามาแสดงเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
8. ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
9. หนังสือแตงตั้งผูรับมอบฉันทะสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ ชื่อ และรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่จะเปนผูรับมอบฉันทะ 
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
 
คณะกรรมการของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป คร้ังที่ 18/2555   ในวันศุกรที่  30  มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น.  หองรวมฤดีบอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
ฟนิกซ เพลินจิต เลขที่ 566   ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ  10330  เพื่อพิจารณาวาระดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ครั้งที่   17  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   31 
มีนาคม 2554 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 ตามท่ีไดมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปคร้ังที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งสําเนารายงานการ

ประชุมไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 1) แลว เพื่อพิจารณารับรอง 
  
 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการแลววาไดบันทึกถูกตองตามที่ มีการ
เสนอในที่ประชุม 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2554 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราระหวาง 20% ถึง 35% ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี 

ตาง ๆ แลว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลจะไดรับการพิจารณาจากความจําเปนของบริษัทฯ ในการใชเงินทุน
สําหรับรายจายฝายทุน การขยายกิจการ การขยายการดําเนินงานในอนาคต และการลงทุนในโครงการตาง ๆ 
ดวย  หากการจายเงินปนผลจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ และความตองการกระแสเงินสด
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ และแผนการขยายการดําเนินงานและการลงทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจายเงิน
ปนผลใหเหมาะสมในลักษณะที่กอประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ 

 ในป 2554 บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 870 ลานบาทโดยมีกําไรตอหุนเทากับ 2.90 บาทตอหุน ดังน้ัน บริษัทฯ 
จึงจะจายเงินปนผลจากกําไรในอัตรา 0.80 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนเงินจํานวน 240 ลานบาทหรือเทากับ 27.59% 
ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ  จํานวนเงินปนผลทั้งหมดจะจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับสิทธิประโยชนจากการ
สงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548, 
1502(2)/2552, 1503(2)/2552 

 การจายเงินปนผลในปที่ผานมามีรายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียด   ป 

     2554 2553 2552 

 1. รายไดสุทธิ (ลานบาท) 870 1,029 878 

 2. จํานวนหุน (ลานหุน) 300 300 300 

 3. เงินปนผลที่จายทั้งหมด (บาทตอหุน) 0.80 1.00 0.60 

 4. จํานวนเงินปนผลทั้งหมด (ลานบาท) 240 300 180 

 5. สัดสวนการจายเงินปนผล 27.59 29.15 20.50 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2554 จากกําไรในอัตรา 

0.80 บาทตอหุนตามที่มีการเสนอซึ่งสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2554 และหลังจากการ
พิจารณาการลงทุนในโครงการขยายกิจการและความตองการกระแสเงินสดและวันพิจารณาสิทธิของผูถือหุนใน
การไดรับเงินปนผลสําหรับปดําเนินงานท่ี 2554 คือวันที่ 14 มีนาคม 2555 และจะมีการปดสมุดทะเบียนหุนเพ่ือ
การรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2555  และจะมีการเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทในวันที่ 27 เมษายน 2555 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554  ซึ่งไดรับการตรวจสอบแลว 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 เพื่อเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ไดจัดเตรียมงบดุลและงบกําไรขาดทุนเม่ือส้ินป

การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และนําเสนอ
ตอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ซึ่งไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกตองโดยผูสอบบัญชี (นายเติมพงษ โอปนพันธุ) จากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด แลว รวมท้ังไดรับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
แลว  โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับป 2554 มีดังตอไปนี้ 

 สรุปงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 

(สินทรัพยรวม) 17,423 (ลานบาท) 
(หนี้สินรวม) 8,135 (ลานบาท) 
(สวนของผูถือหุนรวม) 9,288 (ลานบาท) 
(ยอดขาย) 10,819 (ลานบาท) 
(รายไดรวม) 11,028 (ลานบาท) 
(กําไรสุทธิ) 806 (ลานบาท) 
(กําไรตอหุน) 2.69 (บาท / หุน) 

 
 สรุปงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

(สินทรัพยรวม) 15,853 (ลานบาท) 
(หนี้สินรวม) 7,311 (ลานบาท) 
(สวนของผูถือหุนรวม) 8,541 (ลานบาท) 
(ยอดขาย) 10,156 (ลานบาท) 
(รายไดรวม) 10,402 (ลานบาท) 
(กําไรสุทธิ) 870 (ลานบาท) 
(กําไรตอหุน) 2.90 (บาท / หุน) 

 
 รายละเอียดทั้งหมดของขอมูลขางตนปรากฏในรายงานประจําป 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุน

พรอมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว ตามเอกสารแนบ 2 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2554 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราระหวาง 20% ถึง 35% ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี 

ตาง ๆ แลว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลจะไดรับการพิจารณาจากความจําเปนของบริษัทฯ ในการใชเงินทุน
สําหรับรายจายฝายทุน การขยายกิจการ การขยายการดําเนินงานในอนาคต และการลงทุนในโครงการตาง ๆ 
ดวย  หากการจายเงินปนผลจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ และความตองการกระแสเงินสด
สําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ และแผนการขยายการดําเนินงานและการลงทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจายเงิน
ปนผลใหเหมาะสมในลักษณะที่กอประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ 

 ในป 2554 บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 870 ลานบาทโดยมีกําไรตอหุนเทากับ 2.90 บาทตอหุน ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงจะจายเงินปนผลจากกําไรในอัตรา 0.80 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนเงินจํานวน 240 ลานบาทหรือเทากับ 27.59% 
ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ  จํานวนเงินปนผลทั้งหมดจะจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไดรับสิทธิประโยชนจากการ
สงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งหมดตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1768(2)/2548, 
1502(2)/2552, 1503(2)/2552 

 การจายเงินปนผลในปที่ผานมามีรายละเอียดดังนี้ 

 รายละเอียด   ป 

     2554 2553 2552 

 1. รายไดสุทธิ (ลานบาท) 870 1,029 878 

 2. จํานวนหุน (ลานหุน) 300 300 300 

 3. เงินปนผลที่จายทั้งหมด (บาทตอหุน) 0.80 1.00 0.60 

 4. จํานวนเงินปนผลทั้งหมด (ลานบาท) 240 300 180 

 5. สัดสวนการจายเงินปนผล 27.59 29.15 20.50 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2554 จากกําไรในอัตรา 

0.80 บาทตอหุนตามท่ีมีการเสนอซึ่งสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2554 และหลังจากการ
พิจารณาการลงทุนในโครงการขยายกิจการและความตองการกระแสเงินสดและวันพิจารณาสิทธิของผูถือหุนใน
การไดรับเงินปนผลสําหรับปดําเนินงานท่ี 2554 คือวันที่ 14 มีนาคม 2555 และจะมีการปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อ
การรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2555  และจะมีการเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทในวันที่ 27 เมษายน 2555 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2554  ซึ่งไดรับการตรวจสอบแลว 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 เพ่ือเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ไดจัดเตรียมงบดุลและงบกําไรขาดทุนเม่ือส้ินป

การเงินของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และนําเสนอ
ตอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ซึ่งไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกตองโดยผูสอบบัญชี (นายเติมพงษ โอปนพันธุ) จากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด แลว รวมทั้งไดรับการพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
แลว  โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ สําหรับป 2554 มีดังตอไปนี้ 

 สรุปงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 

(สินทรัพยรวม) 17,423 (ลานบาท) 
(หนี้สินรวม) 8,135 (ลานบาท) 
(สวนของผูถือหุนรวม) 9,288 (ลานบาท) 
(ยอดขาย) 10,819 (ลานบาท) 
(รายไดรวม) 11,028 (ลานบาท) 
(กําไรสุทธิ) 806 (ลานบาท) 
(กําไรตอหุน) 2.69 (บาท / หุน) 

 
 สรุปงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ 

(สินทรัพยรวม) 15,853 (ลานบาท) 
(หนี้สินรวม) 7,311 (ลานบาท) 
(สวนของผูถือหุนรวม) 8,541 (ลานบาท) 
(ยอดขาย) 10,156 (ลานบาท) 
(รายไดรวม) 10,402 (ลานบาท) 
(กําไรสุทธิ) 870 (ลานบาท) 
(กําไรตอหุน) 2.90 (บาท / หุน) 

 
 รายละเอียดทั้งหมดของขอมูลขางตนปรากฏในรายงานประจําป 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุน

พรอมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว ตามเอกสารแนบ 2 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงเพราะครบกําหนดตามวาระใหเขาดํารง
ตําแหนงอีกครั้ง 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 ตามที่กําหนดไวในขอ 15 ของขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหน่ึงในสามจะออกจากตําแหนงในการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ในแตละคราว  หากจํานวนกรรมการไมอาจแบงไดเปนสามสวน 
ใหกรรมการในจํานวนที่ใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากท่ีสุดออกจากตําแหนง  กรรมการที่ออกตามวาระในป
แรกและปที่สองหลังจากการจดทะเบียนใหเลือกโดยการจับฉลาก  สําหรับในปตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนง
นานที่สุดออกจากตําแหนง  กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระตามขอนี้มีสิทธิกลับเขาเปนกรรมการอีก 

 กรรมการ  4 รายที่กําลังจะออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 18 ของบริษัทฯ 
และทั้งหมดมีสิทธิไดรับการเสนอกลับเขาเปนกรรมการอีกคร้ัง  โดยประวัติของกรรมการทั้ง 4 รายนี้ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3  ทั้งนี้ กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระมีดังตอไปนี้ 

 1. ดร. สานทรับ บี มิซรา กรรมการบริหาร 
 2. นาย จี เค  ตุลเซียน กรรมการอิสระ 
 3. นายซาชิน จิเทนดรา เมธา กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายซันจีฟ สูท  กรรมการ 
 ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการกําหนดขึ้นตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหา แตกระบวนการสรรหาซึ่งไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และผลการดําเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแตละรายในชวง 
ที่ผานมา 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรแตงต้ังกรรมการท้ัง 4 รายซึ่งจะพนจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขามาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ อันเนื่องจากความรู ประสบการณและความสามารถที่แตกตางกันไปของกรรมการดังกลาว
และกรรมการทั้ง 4 รายจะมีสวนชวยในความสําเร็จ ความกาวหนาและการขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีครบวาระใหเขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีบทบาทหนาที่สําคัญในการใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการจัดการ 
การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต.  
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 บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหา แตกระบวนการสรรหาซึ่งไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความรูความสามารถ และมีความเห็นวากรรมการดังกลาวสมควร
ไดรับการแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตรวจสอบ ไดแก 

 1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. นาย จี เค  ตุลเซียน กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรแตงต้ังกรรมการท้ังสามทานเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  โดยประวัติของ

กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานน้ีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 รวมถึงขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาตรวจสอบบัญชีประจําป 255 5 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 คณะกรรมการเสนอใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ 

ตามเดิม 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555  โดยมีผูสอบบัญชีประกอบดวย นายเติมพงษ โอปนพันธุ 
ใบอนุญาตเลขที่ 4501  และ/หรือ  นางสาว ทิพวัลย นานานุวัฒน ใบอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาว 
ศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ใบอนุญาตเลขท่ี 3844  เปนผูสอบบัญชีอิสระของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด สําหรับป 2555 พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบบัญชีเทากับ 950,000 บาทและ
คาใชจายที่เก่ียวของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเก่ียวกับผูสอบบัญชีภายนอกดังนี้ 

 ผูสอบบัญชีภายนอกไดปฏิบัติหนาที่ของตนโดยใชความรู ความสามารถและใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในและความเสี่ยงตาง ๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ อีกทั้งยังดํารงไวซึ่งความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี
ของตน 

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอสําหรับป 2555 ในจํานวน 950,000 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา 

 รวมท้ังเปนการปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) 
เก่ียวกับการเปล่ียนผูตัวสอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ป  

 ผูสอบบัญชีภายนอกไมมีความสัมพันธไมวาโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงเพราะครบกําหนดตามวาระใหเขาดํารง
ตําแหนงอีกครั้ง 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 ตามที่กําหนดไวในขอ 15 ของขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหน่ึงในสามจะออกจากตําแหนงในการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ในแตละคราว  หากจํานวนกรรมการไมอาจแบงไดเปนสามสวน 
ใหกรรมการในจํานวนท่ีใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากท่ีสุดออกจากตําแหนง  กรรมการท่ีออกตามวาระในป
แรกและปที่สองหลังจากการจดทะเบียนใหเลือกโดยการจับฉลาก  สําหรับในปตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนง
นานที่สุดออกจากตําแหนง  กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระตามขอนี้มีสิทธิกลับเขาเปนกรรมการอีก 

 กรรมการ  4 รายที่กําลังจะออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 18 ของบริษัทฯ 
และทั้งหมดมีสิทธิไดรับการเสนอกลับเขาเปนกรรมการอีกคร้ัง  โดยประวัติของกรรมการท้ัง 4 รายนี้ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3  ทั้งนี้ กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระมีดังตอไปนี้ 

 1. ดร. สานทรับ บี มิซรา กรรมการบริหาร 
 2. นาย จี เค  ตุลเซียน กรรมการอิสระ 
 3. นายซาชิน จิเทนดรา เมธา กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายซันจีฟ สูท  กรรมการ 
 ความหมายของกรรมการอิสระ ซึ่งไดรับการกําหนดขึ้นตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหา แตกระบวนการสรรหาซึ่งไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และผลการดําเนินงานที่เหมาะสมของกรรมการแตละรายในชวง 
ที่ผานมา 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรแตงตั้งกรรมการท้ัง 4 รายซึ่งจะพนจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขามาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ อันเนื่องจากความรู ประสบการณและความสามารถที่แตกตางกันไปของกรรมการดังกลาว
และกรรมการทั้ง 4 รายจะมีสวนชวยในความสําเร็จ ความกาวหนาและการขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบท่ีครบวาระใหเขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะครบวาระในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีบทบาทหนาที่สําคัญในการใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการจัดการ 
การสอบทานงบการเงิน และการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต.  
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 บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหา แตกระบวนการสรรหาซึ่งไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความรูความสามารถ และมีความเห็นวากรรมการดังกลาวสมควร
ไดรับการแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตรวจสอบ ไดแก 

 1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. นาย จี เค  ตุลเซียน กรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรแตงต้ังกรรมการท้ังสามทานเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  โดยประวัติของ

กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ทานนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 รวมถึงขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาตรวจสอบบัญชีประจําป 255 5 

 ความจําเปนและเหตุผล 
 คณะกรรมการเสนอใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ 

ตามเดิม 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555  โดยมีผูสอบบัญชีประกอบดวย นายเติมพงษ โอปนพันธุ 
ใบอนุญาตเลขที่ 4501  และ/หรือ  นางสาว ทิพวัลย นานานุวัฒน ใบอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาว 
ศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ใบอนุญาตเลขท่ี 3844  เปนผูสอบบัญชีอิสระของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด สําหรับป 2555 พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบบัญชีเทากับ 950,000 บาทและ
คาใชจายที่เก่ียวของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเก่ียวกับผูสอบบัญชีภายนอกดังนี้ 

 ผูสอบบัญชีภายนอกไดปฏิบัติหนาที่ของตนโดยใชความรู ความสามารถและใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายในและความเสี่ยงตาง ๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ อีกทั้งยังดํารงไวซึ่งความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ของตน 

 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีภายนอกตามที่เสนอสําหรับป 2555 ในจํานวน 950,000 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา 

 รวมท้ังเปนการปฏิบัติตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) 
เก่ียวกับการเปล่ียนผูตัวสอบบัญชีภายนอกเมื่อครบระยะเวลา 5 ป  

 ผูสอบบัญชีภายนอกไมมีความสัมพันธไมวาโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
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 รายละเอียดการเปรียบเทียบคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบบัญชีสําหรับป 2555 และ 2554 มีดังตอไปนี้ 

      ป 2555                ป 2554 
 (คาตอบแทนการสอบบัญชี)  950,000 บาท  950,000 บาท 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรกับคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอใหผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีดังกลาวตามที่กําหนดไวขางตน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 ใหวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมและออกเสียงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 18 ของ
บริษัทฯ จะเปนวันที่ 14 มีนาคม 2555 และใหปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 

 บริษัทฯ ไดประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 18 พรอมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือ
มอบฉันทะในเว็บไซต www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯและหมวดขอมูลนักลงทุน 

 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นหรือนายประกิต ประทีปะเสน ซ่ึงเปน
กรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกําหนดในเอกสารแนบ 9 เขารวมประชุมแทนได 
ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ  หากผูถือหุนประสงคจะแตงต้ังผูรับมอบฉันทะ ใหย่ืนแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ และมอบตอพนักงานของบริษัทฯ กอนเริ่มการประชุม 

 

จึงขอเรียนเชิญเขารวมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไวขางตน 

โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

นายซันจีฟ สูท 
ประธานบริษัทฯ และกรรมการ 
 

 

 

 

    

 

 

 7

เอกสารแนบ 1 
 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 17 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี17 ของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เอตัส โฮเตลส แอนด เรสซิเดนส เลขท่ี 49 ซอยรวมฤดี ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพฯ 10330 และประชุมเสร็จส้ินเวลา 18.00 น. 
 
กอนเร่ิมการประชุมนายราเจส จาห และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และ  
นายราเจศ จาห ไดแสดงวิดีทัศนเก่ียวกับพลังแหง 5 คุณคา (“Power of 5 Values”) ของกลุมอทิตยาเบอรลา 
 
นายประกิต ประทีปะเสน ไดรับเลือกและมอบหมายจากผูถือหุนท้ังหมดอยางเปนเอกฉันทใหทําหนาที่เปนประธานในท่ี
ประชุม 
                                  
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมในขณะนั้นเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน  89 คน โดยถือ
หุนรวมกันท้ังส้ิน 235,467,150หุน คิดเปนรอยละ 78.49 ของหุนที่ออกและเสนอขายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน  
300,000,000  หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานฯ  จึงไดกลาวเปดประชุม  และไดขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนําคณะกรรมการซ่ึงไดเขารวมประชุมดังตอไปนี้  
ดร.สานทรับ บี. มิซรา กรรมการบริหาร 
นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายจี เค ตุลเชียน กรรมการอิสระ 
นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายดีพาค มิททัล กรรมการ 
นายรายินเดอรปาล ซิงห ทักราลบุตร กรรมการ 
นางรัชนี คาจิจิ กรรมการ 
นายซาชิน จิเทนดรา เมธา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายซันจีฟ สูด ประธานบริษัท / กรรมการ 

 
ประธานไดขอใหประธานบริษัทฯ แนะนําคณะผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยประธานบริษัทฯ แนะนําคณะผูบริหาร
ดังตอไปนี้ 
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 รายละเอียดการเปรียบเทียบคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบบัญชีสําหรับป 2555 และ 2554 มีดังตอไปนี้ 

      ป 2555                ป 2554 
 (คาตอบแทนการสอบบัญชี)  950,000 บาท  950,000 บาท 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นควรกับคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอใหผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีดังกลาวตามที่กําหนดไวขางตน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 ใหวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมและออกเสียงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 18 ของ
บริษัทฯ จะเปนวันที่ 14 มีนาคม 2555 และใหปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 

 บริษัทฯ ไดประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 18 พรอมทั้งเอกสารแนบและแบบหนังสือ
มอบฉันทะในเว็บไซต www.birlacarbon.com ในนามของบริษัทฯและหมวดขอมูลนักลงทุน 

 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นหรือนายประกิต ประทีปะเสน ซ่ึงเปน
กรรมการอิสระและเปนกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายละเอียดตามกําหนดในเอกสารแนบ 9 เขารวมประชุมแทนได 
ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ  หากผูถือหุนประสงคจะแตงต้ังผูรับมอบฉันทะ ใหย่ืนแบบหนังสือมอบ
ฉันทะตามแนบซึ่งลงนามโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ และมอบตอพนักงานของบริษัทฯ กอนเริ่มการประชุม 

 

จึงขอเรียนเชิญเขารวมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไวขางตน 

โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

นายซันจีฟ สูท 
ประธานบริษัทฯ และกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 
 

บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 17 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่17 ของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม เอตัส โฮเตลส แอนด เรสซิเดนส เลขท่ี 49 ซอยรวมฤดี ถนนเพลินจิต 
กรุงเทพฯ 10330 และประชุมเสร็จส้ินเวลา 18.00 น. 
 
กอนเร่ิมการประชุมนายราเจส จาห และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และ  
นายราเจศ จาห ไดแสดงวิดีทัศนเก่ียวกับพลังแหง 5 คุณคา (“Power of 5 Values”) ของกลุมอทิตยาเบอรลา 
 
นายประกิต ประทีปะเสน ไดรับเลือกและมอบหมายจากผูถือหุนทั้งหมดอยางเปนเอกฉันทใหทําหนาที่เปนประธานในท่ี
ประชุม 
                                  
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมในขณะนั้นเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน  89 คน โดยถือ
หุนรวมกันทั้งส้ิน 235,467,150หุน คิดเปนรอยละ 78.49 ของหุนที่ออกและเสนอขายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน  
300,000,000  หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ประธานฯ  จึงไดกลาวเปดประชุม  และไดขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 
ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนําคณะกรรมการซ่ึงไดเขารวมประชุมดังตอไปนี้  
ดร.สานทรับ บี. มิซรา กรรมการบริหาร 
นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายจี เค ตุลเชียน กรรมการอิสระ 
นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายดีพาค มิททัล กรรมการ 
นายรายินเดอรปาล ซิงห ทักราลบุตร กรรมการ 
นางรัชนี คาจิจิ กรรมการ 
นายซาชิน จิเทนดรา เมธา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายซันจีฟ สูด ประธานบริษัท / กรรมการ 

 
ประธานไดขอใหประธานบริษัทฯ แนะนําคณะผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยประธานบริษัทฯ แนะนําคณะผูบริหาร
ดังตอไปนี้ 
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1. นายอเจย กุมาร ราสโตกิ รองประธานอาวุโส (ฝายโรงงาน) 
2. นายราจีฟ กุปตา รองประธานอาวุโส (ฝายการตลาด) 
3. นายจัย ปรากาส ซาฮาล รองประธาน (ฝายการเงินและพาณิชย) 
4. นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว ผูชวยรองประธาน (ฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร) 
5. นายอามิต ไซนี ผูจัดการท่ัวไป (ฝายการตลาด) 
6. นายซันเจย ชารมาร ผูจัดการท่ัวไป (ฝายสาธารณูปการฉ 
7. ดร. ชาลแชล นิโอกิ  ผูจัดการท่ัวไป (วิจัย / ควบคุมคุณภาพ / คลังสินคา) 
8. นายกิริส แอบโบท ผูจัดการท่ัวไป (ฝายคลังพัสดุและจัดซื้อ) 
9. นายจอหน ครุวิลลา ผูจัดการท่ัวไป (ฝายไฟฟาและเคร่ืองมือวัด) 
10. นายราเมช ราชาโกพาลา กริสาโน ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายไอที) 
11. นางสาวสุดารัตน พลเจริญ ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายฝกอบรม) 
12. นายวิสุทธิ์ จิรภากรณ ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายผลิต) 
13. นายสาธิต ฮวบเจริญ ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายคลังสินคา) 
14. นายชิดชัย ลอยประเสริฐ ผูจัดการอาวุโส (ฝายเทคนิคและบริการลูกคา) 
15. นายราเจส จาร ผูจัดการ (ฝายบัญชีและการเงิน) 
16. นางธณกมล สุวรรณศร ผูจัดการ (ฝายบัญชี) 
17. นางสาวอติกานต ปนสุข ฝูจัดการ (ฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร) 
18. นางยุพา สงวนสัจจพงษ ผูจัดการ (ฝายการตลาด) 

  
ประธานไดแนะนํานายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่ง แตงต้ังโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 16 และไดเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามผูถือหุน (หากมี) 
  
ประธานยังไดแนะนํานายสุรศักด์ิ  สุธรรมจารุ ผูแทนจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ และ นายเทพชล  โกศล  และนางสาวพัลภา ชัยอาญา  ผูแทนจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ในฐานะของท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  
 
ประธานยังไดแนะนํานางสาวนิศเรศ ดิสเทศ เจาหนาที่วิเคราะหอาวุโสจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเขารวมประชุมดวย 
 
ประธานไดขอให นาย ซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประธานบริษัทฯ  ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน  
นอกจากนี้ ประธานไดขอใหนาย ซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ อานรายงานจากคณะกรรมการถึงผูถือหุน ซึ่งประธานบริษัทฯ 
อานรายงานจากคณะกรรมการถึงผูถือหุน  
 
นายราเจส จาห และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดอธิบายหลักเกณฑเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและการ
ออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระแกที่ประชุม และเพื่อมิใหเปนการเสียเวลาแกผูถือหุนในกรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนน
หากไมมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ใหถือวาผูถือหุนลงมติอนุมัติ 
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หลังจากน้ัน นายราเจส จาห และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว ไดอธิบายหลักเกณฑเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและการออก
เสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
 
ในกรณีที่ผูถือหุนลงมติคัดคาน หลักเกณฑในการนับคะแนนเสียงจะเปนดังนี้  
-   กอนเร่ิมการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะเชิญใหผูถือหุนซักถามคําถาม 
-    ผูถือหุนอาจลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในแตละวาระโดยใชบัตรลงคะแนนซ่ึงไดแจกใหในเวลาลงทะเบียน 

การลงมติจะนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
-    ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะไมสามารถแยกลงคะแนนเสียงได 
-   หากมีผูถือหุนมีความประสงคจะลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ใหยกมือเพื่อใหเจาหนาท่ีบริษัทฯ ได

เก็บบัตรลงคะแนนซึ่งไดมีการลงมติสําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสําหรับการนับคะแนนเสียง 
-   ประธานจะประกาศคะแนนเสียงในการลงมติโดยการประกาศคะแนนเสียงซ่ึงลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองด

ออกเสียง 
 
หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบและอนุมัติหลักเกณฑการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติ 
ตามที่กลาวขางตนแลว ประธานไดไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 17/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 26 
เมษายน 2553 โดยสําเนารายงานการประชุมไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม   
 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ครั้งที่   16  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   30  

เมษายน  2553  
ประธานไดแจงวาสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปคร้ังท่ี 16 สําหรับป 2553 ไดจัดสงยังผูถือ
หุนทั้งหมดพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนการประชุมนี้แลว ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16 
 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ ทั้งนี้ ไมมีผูถือหุนสอบถาม ซึ่งประธานไดขอที่ประชุมมีมติ
อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 16  
 
มติที่ประชุม:   
ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 16 ซึ่งจัดเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2553 โดยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้  

จํานวนผูถือหุน :  89  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  235,467,150  หุน      

เห็นดวย 88 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   235,467,050 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 1 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   100 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 
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1. นายอเจย กุมาร ราสโตกิ รองประธานอาวุโส (ฝายโรงงาน) 
2. นายราจีฟ กุปตา รองประธานอาวุโส (ฝายการตลาด) 
3. นายจัย ปรากาส ซาฮาล รองประธาน (ฝายการเงินและพาณิชย) 
4. นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว ผูชวยรองประธาน (ฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร) 
5. นายอามิต ไซนี ผูจัดการท่ัวไป (ฝายการตลาด) 
6. นายซันเจย ชารมาร ผูจัดการท่ัวไป (ฝายสาธารณูปการฉ 
7. ดร. ชาลแชล นิโอกิ  ผูจัดการท่ัวไป (วิจัย / ควบคุมคุณภาพ / คลังสินคา) 
8. นายกิริส แอบโบท ผูจัดการท่ัวไป (ฝายคลังพัสดุและจัดซื้อ) 
9. นายจอหน ครุวิลลา ผูจัดการท่ัวไป (ฝายไฟฟาและเคร่ืองมือวัด) 
10. นายราเมช ราชาโกพาลา กริสาโน ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายไอที) 
11. นางสาวสุดารัตน พลเจริญ ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายฝกอบรม) 
12. นายวิสุทธิ์ จิรภากรณ ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายผลิต) 
13. นายสาธิต ฮวบเจริญ ผูชวยผูจัดการท่ัวไป (ฝายคลังสินคา) 
14. นายชิดชัย ลอยประเสริฐ ผูจัดการอาวุโส (ฝายเทคนิคและบริการลูกคา) 
15. นายราเจส จาร ผูจัดการ (ฝายบัญชีและการเงิน) 
16. นางธณกมล สุวรรณศร ผูจัดการ (ฝายบัญชี) 
17. นางสาวอติกานต ปนสุข ฝูจัดการ (ฝายทรัพยากรมนุษยและบริหาร) 
18. นางยุพา สงวนสัจจพงษ ผูจัดการ (ฝายการตลาด) 

  
ประธานไดแนะนํานายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่ง แตงต้ังโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 16 และไดเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามผูถือหุน (หากมี) 
  
ประธานยังไดแนะนํานายสุรศักดิ์  สุธรรมจารุ ผูแทนจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ และ นายเทพชล  โกศล  และนางสาวพัลภา ชัยอาญา  ผูแทนจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ในฐานะของท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  
 
ประธานยังไดแนะนํานางสาวนิศเรศ ดิสเทศ เจาหนาที่วิเคราะหอาวุโสจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเขารวมประชุมดวย 
 
ประธานไดขอให นาย ซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประธานบริษัทฯ  ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน  
นอกจากนี้ ประธานไดขอใหนาย ซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ อานรายงานจากคณะกรรมการถึงผูถือหุน ซึ่งประธานบริษัทฯ 
อานรายงานจากคณะกรรมการถึงผูถือหุน  
 
นายราเจส จาห และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว เจาหนาที่บริษัทฯ ไดอธิบายหลักเกณฑเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและการ
ออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระแกที่ประชุม และเพื่อมิใหเปนการเสียเวลาแกผูถือหุนในกรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนน
หากไมมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ใหถือวาผูถือหุนลงมติอนุมัติ 
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หลังจากน้ัน นายราเจส จาห และ นายลัทธสิทธิ์ ทองแคลว ไดอธิบายหลักเกณฑเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและการออก
เสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
 
ในกรณีที่ผูถือหุนลงมติคัดคาน หลักเกณฑในการนับคะแนนเสียงจะเปนดังนี้  
-   กอนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะเชิญใหผูถือหุนซักถามคําถาม 
-    ผูถือหุนอาจลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในแตละวาระโดยใชบัตรลงคะแนนซ่ึงไดแจกใหในเวลาลงทะเบียน 

การลงมติจะนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
-    ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะไมสามารถแยกลงคะแนนเสียงได 
-   หากมีผูถือหุนมีความประสงคจะลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ใหยกมือเพื่อใหเจาหนาที่บริษัทฯ ได

เก็บบัตรลงคะแนนซึ่งไดมีการลงมติสําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสําหรับการนับคะแนนเสียง 
-   ประธานจะประกาศคะแนนเสียงในการลงมติโดยการประกาศคะแนนเสียงซ่ึงลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองด

ออกเสียง 
 
หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดรับทราบและอนุมัติหลักเกณฑการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติ 
ตามที่กลาวขางตนแลว ประธานไดไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 17/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2553 โดยสําเนารายงานการประชุมไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุม   
 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ครั้งที่   16  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   30  

เมษายน  2553  
ประธานไดแจงวาสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปคร้ังที่ 16 สําหรับป 2553 ไดจัดสงยังผูถือ
หุนทั้งหมดพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนการประชุมนี้แลว ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16 
 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ ทั้งนี้ ไมมีผูถือหุนสอบถาม ซึ่งประธานไดขอที่ประชุมมีมติ
อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังที่ 16  
 
มติที่ประชุม:   
ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 16 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2553 โดยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้  

จํานวนผูถือหุน :  89  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  235,467,150  หุน      

เห็นดวย 88 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   235,467,050 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 1 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   100 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 ซึ่งไดรับการตรวจสอบแลว 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2553 ที่ไดจัดสงยังผูถือหุน
ทั้งหมดพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนการประชุมนี้แลว 
 
นาย ซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวารายงานของผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยมีความผิด
พลาดในการจัดพิมพโดยโรงพิมพ ซึ่งรายงานฉบับที่ถูกตองไดแจกแกผูถือหุนในที่ประชุม 
 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ โดยผูบริหารไดตอบคําถามที่ถามโดยผูถือหุนสรุปไดดังน้ี 
คําถาม : ทําไมถึงมีการเพ่ิมของสินคาคงคลังและหนี้สิน 
คําตอบ : การเพ่ิมขึ้นของสินคาคงคลังเนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เปนสินคาคงคลัง
ที่อยูในระหวางการขนสงและการชําระเงินคาสินคาคงคลัง วัตถุดิบไดมีการนําสงในวันที่ 4 มกราคม 2554 
และตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม บริษัทฯ จะตองบันทึกเปนหนี้สินในตอนส้ินป 
 
คําถาม : ทําไมรายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยจึงพิมพไมถูกตองในรายงานประจําป 
คําตอบ : ผูบริหารและผูสอบบัญชีไดชี้ แจงวาการพิมพไมถูกตองดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดของโรง
พิมพโดย ณ เวลาที่ไดมีการดําเนินการพิมพ บริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารที่ถูกตองยังโรงพิมพเพ่ือจัดพิมพ ทั้งนี้ 
เอกสารในสวนที่เปนภาษาอังกฤษที่อยูในรายงานประจําปไดจัดพิมพอยางถูกตอง 
นอกจากนี้  รายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยฉบับที่ถูกตองไดมีการแจกแกผูถือหุนในที่ประชุม 
 
คําถาม : รายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยมิไดมีการลงลายมือชื่อของผูสอบบัญชี จะถือวาถูกตอง
หรือไม 
คําตอบ : รายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยถูกตองแลวและไดมีการนําสงยังตลาดหลักทรัพยแลว 
 
คําถาม : ทําไมมีเงินสดหมุนเวียนในป 2554 นอยลงกวาในป 2553 
คําตอบ : ผูสอบบัญชีชี้ แจงวาเงินสดหมุนเวียนนอยลงเนื่องมาจากหลายปจจัย เชน เงินสดจากกําไร การ
เพิ่มหรือลดของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน 
 
คําถาม : การดําเนินการ LBCC การขาดทุน และขั้นตอนในการปรับปรุง 
คําตอบ : ไดมีการริเร่ิมดําเนินการทางกลยุทธเพื่อเพิ่มเติมผลการดําเนินงานใน LBCC ดังนี้ 
(1)   ดําเนินการหยุดเคร่ืองอยางครบถวนเพื่อดําเนินการซอมแซมและปรับปรุงอยางเต็มที่เพื่อรองรับฤดูหนาว

จัด และเพื่อใหการดําเนินการของโรงงานสม่ําเสมอ 
(2)   เปล่ียนแปลงการออกแบบใน Soft Black Reactor เพื่อใหสามารถลดคาใชจายดานน้ํามันโดยยังคงมี

คุณภาพเทาเดิม ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการผลิตทั้งหมด 
(3)  มุงเนนตลาดในประเทศอยางจริงจังชวยใหสามารถไดลูกคาหลักในประเทศซ่ึงชวยสงเสริมยอดขายใน

ประเทศ 
 ผูบริหารไดชี้ แจงวาการริเริ่มดําเนินการดังกลาวในปที่แลวมีสวนสําคัญในการชวยแกไขสถานการณในป
ที่ผานมา 
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คําถาม : ขอใหชวยอธิบายความสามารถในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
คําตอบ : ความสามารถในการจัดเก็บวัตถุดิบที่ศรีราชามีจํานวน 86,000 เมตริกตันและที่โรงงานอีกจํานวน 
14,000 เมตริกตัน รวมเปนจํานวน 100,000 เมตริกตัน 
 
  ในระหวางการพิจารณาวาระน้ี มีผูถือหุน 11 รายถือหุนจํานวน 602,673 หุนเขารวมการประชุม
เพิ่มเติมทําใหมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมในขณะน้ันเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 100 คน โดยถือ
หุนรวมกันทั้งส้ิน 236,069,823 หุน คิดเปนรอยละ 78.69 ของหุนที่ออกและเสนอขายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  
 
มติที่ประชุม:   
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแลวสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2553 โดยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

 
จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 99 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,069,323 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 1 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   500 หุน หรือ 0% 

 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2553 

ประธานแจงท่ีประชุมวา ในป 2553 บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 1,029 ลานบาทโดยมีกําไรตอหุนเทากับ 
3.43 บาทตอหุน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงจะจายเงินปนผลจากกําไรในอัตรา 1.00 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนเงินจํานวน 
300 ลานบาทหรือเทากับ 29.15% ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ  จํานวนเงินปนผลทั้งหมดจะจายจากกําไรสุทธิ
ของกิจการที่ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งหมดและจะ
มีการเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทในวันที่ 27 เมษายน 2554 
 
 
 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ โดยผูบริหารไดตอบคําถามที่ถามโดยผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
คําถาม : ผูถือหุนมีขอเสนอแนะใหจายเงินปนผลระหวางกาล 
คําตอบ : ผูบริหารรับทราบขอเสนอแนะและช้ี แจงวาการจายเงินปนผลข้ึนอยูกับเงินสดท่ีมีอยูและแผนในการ
ใชเงินของบริษัทฯ ใน Capex การขยายกิจการ และปจจัยอื่น ๆ  
 
มติที่ประชุม:   
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2553 ตามที่เสนอโดย
คณะกรรมการดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 ซึ่งไดรับการตรวจสอบแลว 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2553 ที่ไดจัดสงยังผูถือหุน
ทั้งหมดพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนการประชุมนี้แลว 
 
นาย ซันจีฟ สูท ประธานบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวารายงานของผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยมีความผิด
พลาดในการจัดพิมพโดยโรงพิมพ ซึ่งรายงานฉบับที่ถูกตองไดแจกแกผูถือหุนในที่ประชุม 
 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ โดยผูบริหารไดตอบคําถามท่ีถามโดยผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
คําถาม : ทําไมถึงมีการเพ่ิมของสินคาคงคลังและหนี้สิน 
คําตอบ : การเพ่ิมขึ้นของสินคาคงคลังเนื่องมาจากมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เปนสินคาคงคลัง
ที่อยูในระหวางการขนสงและการชําระเงินคาสินคาคงคลัง วัตถุดิบไดมีการนําสงในวันที่ 4 มกราคม 2554 
และตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม บริษัทฯ จะตองบันทึกเปนหนี้สินในตอนส้ินป 
 
คําถาม : ทําไมรายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยจึงพิมพไมถูกตองในรายงานประจําป 
คําตอบ : ผูบริหารและผูสอบบัญชีไดชี้ แจงวาการพิมพไมถูกตองดังกลาวเกิดจากความผิดพลาดของโรง
พิมพโดย ณ เวลาที่ไดมีการดําเนินการพิมพ บริษัทฯ ไดจัดสงเอกสารที่ถูกตองยังโรงพิมพเพื่อจัดพิมพ ทั้งนี้ 
เอกสารในสวนที่เปนภาษาอังกฤษที่อยูในรายงานประจําปไดจัดพิมพอยางถูกตอง 
นอกจากนี้  รายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยฉบับที่ถูกตองไดมีการแจกแกผูถือหุนในที่ประชุม 
 
คําถาม : รายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยมิไดมีการลงลายมือชื่อของผูสอบบัญชี จะถือวาถูกตอง
หรือไม 
คําตอบ : รายงานผูสอบบัญชีฉบับภาษาไทยถูกตองแลวและไดมีการนําสงยังตลาดหลักทรัพยแลว 
 
คําถาม : ทําไมมีเงินสดหมุนเวียนในป 2554 นอยลงกวาในป 2553 
คําตอบ : ผูสอบบัญชีชี้ แจงวาเงินสดหมุนเวียนนอยลงเนื่องมาจากหลายปจจัย เชน เงินสดจากกําไร การ
เพิ่มหรือลดของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน 
 
คําถาม : การดําเนินการ LBCC การขาดทุน และขั้นตอนในการปรับปรุง 
คําตอบ : ไดมีการริเร่ิมดําเนินการทางกลยุทธเพื่อเพิ่มเติมผลการดําเนินงานใน LBCC ดังนี้ 
(1)   ดําเนินการหยุดเคร่ืองอยางครบถวนเพื่อดําเนินการซอมแซมและปรับปรุงอยางเต็มที่เพื่อรองรับฤดูหนาว

จัด และเพื่อใหการดําเนินการของโรงงานสม่ําเสมอ 
(2)   เปล่ียนแปลงการออกแบบใน Soft Black Reactor เพื่อใหสามารถลดคาใชจายดานน้ํามันโดยยังคงมี

คุณภาพเทาเดิม ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการผลิตทั้งหมด 
(3)  มุงเนนตลาดในประเทศอยางจริงจังชวยใหสามารถไดลูกคาหลักในประเทศซ่ึงชวยสงเสริมยอดขายใน

ประเทศ 
 ผูบริหารไดชี้ แจงวาการริเริ่มดําเนินการดังกลาวในปที่แลวมีสวนสําคัญในการชวยแกไขสถานการณในป
ที่ผานมา 
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คําถาม : ขอใหชวยอธิบายความสามารถในการจัดเก็บวัตถุดิบ 
คําตอบ : ความสามารถในการจัดเก็บวัตถุดิบที่ศรีราชามีจํานวน 86,000 เมตริกตันและที่โรงงานอีกจํานวน 
14,000 เมตริกตัน รวมเปนจํานวน 100,000 เมตริกตัน 
 
  ในระหวางการพิจารณาวาระน้ี มีผูถือหุน 11 รายถือหุนจํานวน 602,673 หุนเขารวมการประชุม
เพิ่มเติมทําใหมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมในขณะน้ันเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 100 คน โดยถือ
หุนรวมกันทั้งส้ิน 236,069,823 หุน คิดเปนรอยละ 78.69 ของหุนที่ออกและเสนอขายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  
 
มติที่ประชุม:   
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแลวสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 โดยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

 
จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 99 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,069,323 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 1 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   500 หุน หรือ 0% 

 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2553 

ประธานแจงที่ประชุมวา ในป 2553 บริษัทฯ บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 1,029 ลานบาทโดยมีกําไรตอหุนเทากับ 
3.43 บาทตอหุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจายเงินปนผลจากกําไรในอัตรา 1.00 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนเงินจํานวน 
300 ลานบาทหรือเทากับ 29.15% ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ  จํานวนเงินปนผลทั้งหมดจะจายจากกําไรสุทธิ
ของกิจการที่ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งหมดและจะ
มีการเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทในวันที่ 27 เมษายน 2554 
 
 
 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ โดยผูบริหารไดตอบคําถามที่ถามโดยผูถือหุนสรุปไดดังน้ี 
คําถาม : ผูถือหุนมีขอเสนอแนะใหจายเงินปนผลระหวางกาล 
คําตอบ : ผูบริหารรับทราบขอเสนอแนะและช้ี แจงวาการจายเงินปนผลข้ึนอยูกับเงินสดท่ีมีอยูและแผนในการ
ใชเงินของบริษัทฯ ใน Capex การขยายกิจการ และปจจัยอื่น ๆ  
 
มติที่ประชุม:   
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2553 ตามที่เสนอโดย
คณะกรรมการดังตอไปนี้ 
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จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 100 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,069,823 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหนงเพราะครบกําหนดตามวาระใหเขาดํารง

ตําแหนงอีกครั้ง 
ประธานแจงผูถือหุนวาตามที่กําหนดไวในขอ 15 ของขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหน่ึงในสามจะ
ออกจากตําแหนงในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ในแตละคราว หากจํานวนกรรมการ
ไมอาจ แบงไดเปนสามสวน ใหกรรมการในจํานวนท่ีใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจาก
ตําแหนง  กรรมการที่ออกตามวาระในปแรกและปที่สองหลังจากการจดทะเบียนใหเลือกโดยการจับฉลาก  
สําหรับในปตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดออกจากตําแหนง   
 
ที่ประชุมจึงไดพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงเพราะครบกําหนดตามวาระใหเขา
ดํารงตําแหนงอีกครั้งดังนี้  
 
4.1. พิจารณาเลือกตั้งนายรายินเดอรปาล ซิงห ทักราลบุตรใหเปนกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาได ที่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงต้ังนายรายินเดอรปาล 
ซิงห ทักราลบุตร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 96 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   223,869,623 หุน หรือ 94.83% 

ไมเห็นดวย 4 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   12,200,200 หุน หรือ 5.17% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
4.2 พิจารณาเลือกตั้งนายอารวินด เค เนวารใหเปนกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาได  ที่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงตั้งนายอารวินด   เค 
เนวาร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 87 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   222,488,423 หุน หรือ 94.25% 

ไมเห็นดวย 13 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   13,581,400 หุน หรือ 5.75% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
4.3 พิจารณาเลือกตั้งนายกุมาร มังคาลัม เบอรลาใหเปนกรรมการและประธานกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาได ที่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงต้ังนายกุมาร     มังคาลัม 
เบอรลา เปนกรรมการและประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 86 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   222,488,323 หุน หรือ 94.25% 
 ไมเห็นดวย 14 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   13,581,500 หุน หรือ 5.75% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
4.4. พิจารณาเลือกตั้งนายประกิต ประทีปะเสนใหเปนกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
ประธานแจงที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เกี่ยวของกับสวนไดเสียของประธานในการเลือกตั้งกลับเขาเปน
กรรมการจึงไดขอใหนายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย เปนประธานและดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาวาระ
นี้ 
 
หลังจากที ่ประชุมไดพิจารณาได ที ่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงต้ังนายประกิต 
ประทีปะเสน เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 100 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,069,823 หุน หรือ 100% 
ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 
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จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 100 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,069,823 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากตําแหนงเพราะครบกําหนดตามวาระใหเขาดํารง

ตําแหนงอีกครั้ง 
ประธานแจงผูถือหุนวาตามท่ีกําหนดไวในขอ 15 ของขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหน่ึงในสามจะ
ออกจากตําแหนงในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ในแตละคราว หากจํานวนกรรมการ
ไมอาจ แบงไดเปนสามสวน ใหกรรมการในจํานวนท่ีใกลเคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากที่สุดออกจาก
ตําแหนง  กรรมการที่ออกตามวาระในปแรกและปที่สองหลังจากการจดทะเบียนใหเลือกโดยการจับฉลาก  
สําหรับในปตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดออกจากตําแหนง   
 
ที่ประชุมจึงไดพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงเพราะครบกําหนดตามวาระใหเขา
ดํารงตําแหนงอีกครั้งดังนี้  
 
4.1. พิจารณาเลือกตั้งนายรายินเดอรปาล ซิงห ทักราลบุตรใหเปนกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาได ที่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงต้ังนายรายินเดอรปาล 
ซิงห ทักราลบุตร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 96 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   223,869,623 หุน หรือ 94.83% 

ไมเห็นดวย 4 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   12,200,200 หุน หรือ 5.17% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
4.2 พิจารณาเลือกตั้งนายอารวินด เค เนวารใหเปนกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาได  ที่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงตั้งนายอารวินด   เค 
เนวาร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 87 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   222,488,423 หุน หรือ 94.25% 

ไมเห็นดวย 13 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   13,581,400 หุน หรือ 5.75% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
4.3 พิจารณาเลือกตั้งนายกุมาร มังคาลัม เบอรลาใหเปนกรรมการและประธานกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาได ที่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงต้ังนายกุมาร     มังคาลัม 
เบอรลา เปนกรรมการและประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 86 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   222,488,323 หุน หรือ 94.25% 
 ไมเห็นดวย 14 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   13,581,500 หุน หรือ 5.75% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
4.4. พิจารณาเลือกตั้งนายประกิต ประทีปะเสนใหเปนกรรมการ 
มติที่ประชุม:   
ประธานแจงที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เกี่ยวของกับสวนไดเสียของประธานในการเลือกตั้งกลับเขาเปน
กรรมการจึงไดขอใหนายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย เปนประธานและดําเนินการใหที่ประชุมพิจารณาวาระ
นี้ 
 
หลังจากที ่ประชุมไดพิจารณาได ที ่ประชุมไดอนุมัติโดยคะแนนเสียงขางมากใหแตงต้ังนายประกิต 
ประทีปะเสน เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

จํานวนผูถือหุน :  100  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,069,823 หุน      

เห็นดวย 100 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,069,823 หุน หรือ 100% 
ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 
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หลังจากน้ัน ประธานไดกลาวขอบคุณนายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย สําหรับการดําเนินการเปนประธานใน
วาระน้ี และดําเนินการในฐานะประธานอีกครั้งหนึ่งสําหรับวาระท่ีเหลือ 

 
คําถาม :  ผูถือหุนมีขอเสนอแนะใหติดรูปของกรรมการในบัตรลงคะแนนดวย 
คําตอบ :  ผูบริหารรับทราบขอเสนอแนะและจะนําไปพิจารณา 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554  และกําหนดคาตอบแทน 

ประธานแจงที่ประชุมวาคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554  อีกปหนึ่งพรอมท้ังกําหนด
คาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบบัญชีเทากับ 950,000 บาทและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซึ่งเพิ่มจากเดิมเปน
จํานวน 50,000 บาท โดยมีผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ประกอบดวย 
1. นายเติมพงศ โอปนพันธุ ใบอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ  
2. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ใบอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ  
3. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ใบอนุญาตเลขที่ 3844   
เปนผูสอบบัญชีอิสระของบริษัทสําหรับป 2554 
 
ในระหวางการพิจารณาวาระน้ี มีผูถือหุน 2 รายถือหุนจํานวน 22,299 หุนเขารวมการประชุมเพิ่มเติมทําใหมีผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมในขณะนั้นเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 102 คน โดยถือหุนรวมกันทั้งส้ิน  
236,092,122 หุน คิดเปนรอยละ 78.70 ของหุนที่ออกและเสนอขายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  

 
มติที่ประชุม:   
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังสํานักงานสอบบัญชี บริษัท เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด ใหเปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปบัญชี 2554 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประจําปบัญชี ตามท่ีไดมีการเสนอ โดยมีรายละเอียดการลงมติดังนี้  
 

จํานวนผูถือหุน :  102  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,092,122  หุน      

เห็นดวย 102 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,092,122 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัด

ความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร 
ประธานไดขอใหมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับวาระน้ีโดยรายละเอียดตอผูถือหุนเก่ียวกับขอมูลสําคัญในการ
ลงทุน รวมทั้งประโยชนที่บริษัทฯ และผูถือหุนจะไดรับ 
ประธานไดแจงที่ประชุมวาบริษัทฯ ไดพิจารณาและประเมินโอกาสในการขยายการดําเนินงานท้ังจากภายใน
กิจการของตนเองและการลงทุนภายนอกในระดับโลกเพื่อเปนกลยุทธในการขยายการดําเนินการของบริษัทฯ 
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หลังจากน้ัน ประธานไดกลาวขอบคุณนายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย สําหรับการดําเนินการเปนประธานใน
วาระน้ี และดําเนินการในฐานะประธานอีกครั้งหนึ่งสําหรับวาระท่ีเหลือ 

 
คําถาม :  ผูถือหุนมีขอเสนอแนะใหติดรูปของกรรมการในบัตรลงคะแนนดวย 
คําตอบ :  ผูบริหารรับทราบขอเสนอแนะและจะนําไปพิจารณา 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554  และกําหนดคาตอบแทน 

ประธานแจงที่ประชุมวาคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554  อีกปหนึ่งพรอมท้ังกําหนด
คาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบบัญชีเทากับ 950,000 บาทและคาใชจายท่ีเก่ียวของ ซึ่งเพิ่มจากเดิมเปน
จํานวน 50,000 บาท โดยมีผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ประกอบดวย 
1. นายเติมพงศ โอปนพันธุ ใบอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ  
2. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ใบอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ  
3. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ใบอนุญาตเลขที่ 3844   
เปนผูสอบบัญชีอิสระของบริษัทสําหรับป 2554 
 
ในระหวางการพิจารณาวาระน้ี มีผูถือหุน 2 รายถือหุนจํานวน 22,299 หุนเขารวมการประชุมเพิ่มเติมทําใหมีผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมในขณะนั้นเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 102 คน โดยถือหุนรวมกันทั้งส้ิน  
236,092,122 หุน คิดเปนรอยละ 78.70 ของหุนที่ออกและเสนอขายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  

 
มติที่ประชุม:   
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังสํานักงานสอบบัญชี บริษัท เอินสท แอนด 
ยัง จํากัด ใหเปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปบัญชี 2554 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประจําปบัญชี ตามที่ไดมีการเสนอ โดยมีรายละเอียดการลงมติดังนี้  
 

จํานวนผูถือหุน :  102  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,092,122  หุน      

เห็นดวย 102 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   236,092,122 หุน หรือ 100% 

ไมเห็นดวย 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัด

ความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร 
ประธานไดขอใหมีการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับวาระน้ีโดยรายละเอียดตอผูถือหุนเก่ียวกับขอมูลสําคัญในการ
ลงทุน รวมทั้งประโยชนที่บริษัทฯ และผูถือหุนจะไดรับ 
ประธานไดแจงที่ประชุมวาบริษัทฯ ไดพิจารณาและประเมินโอกาสในการขยายการดําเนินงานท้ังจากภายใน
กิจการของตนเองและการลงทุนภายนอกในระดับโลกเพื่อเปนกลยุทธในการขยายการดําเนินการของบริษัทฯ 
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ภายหลังจากไดประเมินขอบเขตการลงทุนในบริษัทเปาหมายหลายแหง บริษัทฯ เห็นวาสมควรลงทุนในบริษัท 
Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมล
รัฐเดลาแวร (รวมถึงประโยชนทางตรงหรือทางออมในบริษัทยอย) (“บริษัทเปาหมาย”) โดยบริษัทฯ จะลงทุน
เปนจํานวนไมเกิน 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ (หรือจํานวนที่เทากันในสกุลเงินอื่น) เพื่อใหไดมาซึ่งหุนหรือ
ประโยชนในสัดสวนรอยละ 20.59 ไมวาทางตรงหรือทางออมในธุรกิจผลิตผงถานดําของบริษัทเปาหมาย โดย
เปนการลงทุน ในหุนทุนและ/หรือหุนบุริมสิทธิ และ/หรือหนี้ดอยสิทธิ หรืออยางใดอยางหนึ่งรวมกันโดยผานนิติ
บุคคลเฉพาะกิจหนึ่งหรือหลายแหง (“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”) ซึ่งจัดต้ังขึ้นหรือจะจัดต้ังขึ้นในเขตอํานาจตาง ๆ 
พรอมกับบริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอน แบล็ค เอส เอ อี ประเทศอียิปต (“เอซีบี”) บริษัท เอสเคไอ อินเวสต
เมนต พีทีอี จํากัด ประเทศสิงคโปร (“เอสเคไอ”) และ/หรือ บริษัทในเครือ  บริษัทรวมหรือผูที่ไดรับการแตงต้ัง
จากกลุม  บริษัท  อดิตยาเบอรลา (“บริษัทในเครือ”) ตามที่ไดรับการแตงต้ังการลงทุนในบริษัทเปาหมายโดย
ผาน SPVs หนึ่งหรือหลายบริษัท  

 
วัตถุประสงคหลักของการลงทุนขางตนมีดังตอไปนี้ 
1. บริษัทฯ มีความสามารถที่ดีขึ้นในการใหบริการแกลูกคาทั่วโลกซึ่งบริษัทฯ จะเปนศูนยกลางในการ

ใหบริการเพื่อใหเปนตามความตองการของลูกคาในการจัดหาสินคาจากทั่วโลก 
2. เพิ่มความสามารถในการจัดหารายไดผานการพัฒนาผลิตภัณฑขั้นสูงเพื่อใหเปนไปตามความ

ตองการของตลาด 
3. สงเสริมใหผูลงทุนรับทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการเปนผูผลิตสินคาใน

ระดับโลก 
4. เพิ่มมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจในดานเทคโนโลยีในการดําเนินการ ดานการเพิ่มอัตราผลตอบแทน ดาน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงและจัดสงสินคา และดานการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนใน
การจัดหาผลิตภัณฑ 

 
ประธานไดแจงที่ประชุมเพิ่มเติมวาในการประชุมคณะกรรมการซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554  
คณะกรรมการไดพิจารณาและเสนอใหผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทฯ ทําการลงทุนเพื่อเขาถือหุนหรือประโยชนใน
สัดสวนรอยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตผงถานดําของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเปน
บริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร (รวมถึงประโยชนโดยทางตรงหรือ
ทางออมในบริษัทยอย) (“บริษัทเปาหมาย”) เปนเงินจํานวนไมเกิน 175 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือจํานวนที่
เทากันในสกุลเงินอื่น) โดยเปนการลงทุนในหุน และ/หรือหุนบุริมสิทธิ และ/หรือหนี้ดอยสิทธิ หรืออยางใดอยาง
หนึ่งรวมกันหรือโดยผานนิติบุคคลเฉพาะกิจหนึ่งหรือหลายแหง (“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”) ซึ่งจัดต้ังขึ้นหรือจะ
จัดต้ังขึ้นในเขตอํานาจตางๆ พรอมกับบริษัท อเล็กซานเดรีย คารบอน แบล็ค เอส เอ อี ประเทศอียิปต (“เอซี
บี”) บริษัท เอสเคไอ อินเวสตเมนต พีทีอี จํากัด ประเทศสิงคโปร (“เอสเคไอ”) และ/หรือ บริษัทในเครือ  บริษัท
รวมหรือผูที่ไดรับการแตงต้ังจากกลุม  บริษัท  อดิตยาเบอรลา (“บริษัทในเครือ”) ตามที่ไดรับการแตงต้ังจะ
ลงทุนในบริษัทเปาหมายโดยผาน SPVs หนึ่งหรือหลายบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหแตงตั้งบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ใหเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อใหความเห็นและทํารายงานความเห็นของที่ทางการ
เงินปรึกษาอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมขางตนตามขอกําหนดขอ 30 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาและการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมท่ีไดแกไข)    
 
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลและประโยชนของธุรกรรมขางตนและเห็นดวยกับความเห็นดังกลาววาธุรกรรมน้ันเหมาะสมและ
จะเปนประโยชนตอทั้งบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ และใหนําเร่ืองดังกลาวเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
1. อนุมัติใหลงทุนและเขาซ้ือกิจการตามที่เสนอ (“การเขาซื้อกิจการ”) และเขาทําธุรกรรมตามความ

มุงหมายของการเขาซื้อกิจการและอนุมัติใหบริษัทเขาทําสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ
หรือตามความมุงหมายของการเขาซื้อกิจการ 

2. อนุมัติ ยืนยันและ/หรือใหสัตยาบันตอการกระทําใด ๆ ทั้งปวงโดยบริษัทตามท่ีเห็นวาจําเปนและ 
เหมาะสมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องขางตน 

3. ใหกรรมการ ผูบริหารและผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 
28 มกราคม 2554 ตามรายช่ือที่ปรากฎในเอกสารแนบเพิ่มเติม 1 และบุคคลอื่นใดหนึ่งหรือหลาย
รายซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงต้ังโดยบริษัทเปนครั้งคราวมีอํานาจและหนาที่ในการเจรจาและตก
ลงเก่ียวกับขอกําหนด เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม สรุป ยอมรับ แกไข เขาทํา ลงนาม รับรอง และสง
มอบเอกสารทุกฉบับที่เก่ียวของกับหรือตามความมุงหมายของการเขาซื้อกิจการในนามของบริษัท
ฯ และกระทําและดําเนินการใดๆ ทั้งปวงในนามของบริษัทฯ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการเขาซื้อกิจการ 

 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ โดยผูบริหารไดตอบคําถามที่ถามโดยผูถือหุนสรุปไดดังน้ี 
คําถาม :  ทําไมบริษัทฯ จึงซื้อบริษัทที่ไมมีกําไรสุทธิและบริษัทฯ จะไดรับประโยชนอะไร คณะกรรมการ
พิจารณารับขอเสนอนี้ไดอยางไร 
คําตอบ :     กรรมการท่ีดูแลดานธุรกิจไดชี้แจงวาหากไดพิจารณาประวัติของบริษัท Columbian Chemical 
Acquisition LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร (“บริษัท
เปาหมาย”) ใน 4  - 5 ปที่ผานมา บริษัทเปาหมายมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนเกือบ 3 คร้ัง และการเปลี่ยน
โครงสรางผูถือหุนในแตละครั้งจะกอใหเกิดความไมแนใจแกลูกคาและคณะผูบริหาร และเปนสวนหนึ่งในความไม
สมํ่าเสมอสงผลกระทบตอการดําเนินงาน การเปล่ียนโครงสรางผูถือหุนเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรฐกิจในป 2551 - 
2552 
 
ตนทุนทางการเงินสําหรับเงินกูที่ไดมีการกูยืมมาสูงขึ้นกวาตนทุนที่บริษัทฯ จะจัดใหและตนทุนทางการเงินที่สูง
ดังกลาวสงผลกอใหเกิดการขาดทุน 
 
ซึ่งจากที่กลาวมา ขอใหผูถือหุนพิจารณา EBIDTA ของบริษัทเปาหมาย โดยในสวนของ PAT จะมีผลเปนลบ 
แตในสวนของ EBIDTA มีจํานวนท่ีดีและสูงมากในจํานวน 140 ลานเหรียญในป 2553 ซึ่งไดเสนอแกผูถือหุน
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ในการนําเสนอขอมูลในชวงแรกแลวและผลการประมาณการสําหรับป 2554 ก็มีผลดีคอนขางมาก ในการ
ดําเนินงานปจจัยอื่นที่สําคัญไดแก ในชวง 3 - 4 ป บริษัทเปาหมายไดดําเนินการลงทุนซึ่งเปนกลยุทธในดาน
พลังงาน ซึ่งกอนหนานี้ บริษัทเปาหมายไมเคยมีโรงผลิตไฟฟาในโรงงานของตนที่ไดมีการลงทุนและได
วางแผนไวสําหรับการดําเนินการใน 2 - 3 ปขางหนา ดังน้ัน หากพิจารณาทั้งหมดแลว ผูบริหารมีความม่ันใจ
มากวาบริษัทเปาหมายจะสามารถเติบโตและสรางกําไรได นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถไดรับประโยชนจาก
เทคโนโลยีและความสามารถอื่น ๆ ตามที่ไดกลาวมา และบริษัทเปาหมายจะไดรับประโยชนจากประสบการณ
ของคณะผูบริหารและความสมํ่าเสมอในการดําเนินการที่บริษัทฯ จะจัดใหมี  
  
บริษัทฯ มีความม่ันใจอยางสูงสุดวาการลงทุนคร้ังน้ี จะเปนสินทรัพยที่มีคาอยางย่ิงและในระยะยาวจะสราง
คุณคาสําหรับผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนอื่น ๆ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงใชเวลาและทรัพยากรมากเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจในการเขาลงทุนในบริษัทเปาหมาย 
 
ผูบริหารผูชี้แจงกลาวตอวาบริษัทเปาหมายและบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท เปนบริษัทท่ีจะมีการขายบริษัท และมี
บริษัทอีกมากท่ีมีความประสงคจะซื้อบริษัทเปาหมาย และบริษัทฯ มีความยินดีที่บริษัทฯ ประสบผลสําเร็จใน
การเขาซื้อบริษัทเปาหมายในครั้งนี้ 
 
ผูบริหารผูชี้แจงไดกลาวปดทายวาการดําเนินการมิใชเปนประเด็นวาจะทําวันน้ี วันพรุงนี้ หรือปหนา บริษัทฯ 
ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินการไดดวยตัวบริษัทเองและสรางกําไรอยางมาก แตเปนความเห็นของบริษัทฯ วาในการ
ดําเนินการตอไปการรักษาระดับของกําไรจะยากมากเวนแตบริษัทฯ ไดขยายกิจการในตางประเทศ บริษัทฯ มี
ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี และบริษัทฯ สรางตลาดและความสามารถในการซ้ือพลังงานนํ้ามัน ซึ่ง
ที่กลาวมาทั้งหมด บริษัทเปาหมายมีสวนทําใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งประโยชนดังกลาว ปจจัยทั้งหมดนี้ไดสะทอน
ใหบริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ สามารถสรางประโยชนได และจะเปนสินทรัพยที่มีคามากและสรางคุณคาใหแกผู
ถือหุนในระยะเวลาปานกลาง  
 
คําถาม :  ทําไมบริษัทฯ ไมสรางความสามารถในการผลิตสินคาที่มีความพิเศษ 
คําตอบ :  ผูบริหารรับทราบขอเสนอและช้ีแจงวาบริษัทฯ จะนําไปพิจารณาเม่ือไดเขาซื้อบริษัทเปาหมายแลว 
 
คําถาม :   การเขาซื้อครั้งนี้ยุติธรรมเหมาะสมกับบริษัทฯ แลวหรือไม 
คําตอบ :  ผูบริหารชี้แจงวาการทํารายการนี้จะนํามาซ่ึงประโยชนที่เกิดจากการซื้อกิจการแกบริษัทฯ เชน เพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการผลิตสินคาที่มีความพิเศษเม่ือไดมีการเขาถึงการวิจัยและการ
พัฒนาของบริษัทเปาหมายแลว เนื่องจากหนวยวิจัยและพัฒนาของบริษัทเปาหมายมีความศักยภาพมาก  
 
คําถาม :  การดาํเนินการนี้จะเปนผลดีตอกลุมเบอรลามิใชบริษัทฯ 
คําตอบ :  ผูบริหารช้ีแจงวาประโยชนที่เกิดขึ้นจะมีตอบริษัทฯ และประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับไดระบุไวในความเห็น
ของท่ึปรึกษาทางการเงินอิสระ ดวย โดยการรวมแบงปนเทคโนโลยีจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ในการสราง
คุณคาใหแกลูกคาและตอมาที่ผูถือหุน 
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คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหแตงตั้งบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ใหเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เพื่อใหความเห็นและทํารายงานความเห็นของที่ทางการ
เงินปรึกษาอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมขางตนตามขอกําหนดขอ 30 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาและการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมท่ีไดแกไข)    
 
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลและประโยชนของธุรกรรมขางตนและเห็นดวยกับความเห็นดังกลาววาธุรกรรมน้ันเหมาะสมและ
จะเปนประโยชนตอทั้งบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ และใหนําเร่ืองดังกลาวเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
1. อนุมัติใหลงทุนและเขาซื้อกิจการตามที่เสนอ (“การเขาซื้อกิจการ”) และเขาทําธุรกรรมตามความ

มุงหมายของการเขาซื้อกิจการและอนุมัติใหบริษัทเขาทําสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งเก่ียวของกับ
หรือตามความมุงหมายของการเขาซื้อกิจการ 

2. อนุมัติ ยืนยันและ/หรือใหสัตยาบันตอการกระทําใด ๆ ทั้งปวงโดยบริษัทตามท่ีเห็นวาจําเปนและ 
เหมาะสมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องขางตน 

3. ใหกรรมการ ผูบริหารและผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเม่ือวันท่ี 
28 มกราคม 2554 ตามรายช่ือที่ปรากฎในเอกสารแนบเพิ่มเติม 1 และบุคคลอื่นใดหนึ่งหรือหลาย
รายซึ่งไดรับมอบหมายหรือแตงต้ังโดยบริษัทเปนครั้งคราวมีอํานาจและหนาที่ในการเจรจาและตก
ลงเก่ียวกับขอกําหนด เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม สรุป ยอมรับ แกไข เขาทํา ลงนาม รับรอง และสง
มอบเอกสารทุกฉบับที่เก่ียวของกับหรือตามความมุงหมายของการเขาซื้อกิจการในนามของบริษัท
ฯ และกระทําและดําเนินการใดๆ ทั้งปวงในนามของบริษัทฯ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการเขาซ้ือกิจการ 

 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ โดยผูบริหารไดตอบคําถามท่ีถามโดยผูถือหุนสรุปไดดังนี้ 
คําถาม :  ทําไมบริษัทฯ จึงซื้อบริษัทที่ไมมีกําไรสุทธิและบริษัทฯ จะไดรับประโยชนอะไร คณะกรรมการ
พิจารณารับขอเสนอนี้ไดอยางไร 
คําตอบ :     กรรมการท่ีดูแลดานธุรกิจไดชี้แจงวาหากไดพิจารณาประวัติของบริษัท Columbian Chemical 
Acquisition LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร (“บริษัท
เปาหมาย”) ใน 4  - 5 ปที่ผานมา บริษัทเปาหมายมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนเกือบ 3 คร้ัง และการเปลี่ยน
โครงสรางผูถือหุนในแตละครั้งจะกอใหเกิดความไมแนใจแกลูกคาและคณะผูบริหาร และเปนสวนหนึ่งในความไม
สมํ่าเสมอสงผลกระทบตอการดําเนินงาน การเปล่ียนโครงสรางผูถือหุนเกิดขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรฐกิจในป 2551 - 
2552 
 
ตนทุนทางการเงินสําหรับเงินกูที่ไดมีการกูยืมมาสูงขึ้นกวาตนทุนที่บริษัทฯ จะจัดใหและตนทุนทางการเงินที่สูง
ดังกลาวสงผลกอใหเกิดการขาดทุน 
 
ซึ่งจากที่กลาวมา ขอใหผูถือหุนพิจารณา EBIDTA ของบริษัทเปาหมาย โดยในสวนของ PAT จะมีผลเปนลบ 
แตในสวนของ EBIDTA มีจํานวนท่ีดีและสูงมากในจํานวน 140 ลานเหรียญในป 2553 ซึ่งไดเสนอแกผูถือหุน
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ในการนําเสนอขอมูลในชวงแรกแลวและผลการประมาณการสําหรับป 2554 ก็มีผลดีคอนขางมาก ในการ
ดําเนินงานปจจัยอื่นที่สําคัญไดแก ในชวง 3 - 4 ป บริษัทเปาหมายไดดําเนินการลงทุนซึ่งเปนกลยุทธในดาน
พลังงาน ซึ่งกอนหนานี้ บริษัทเปาหมายไมเคยมีโรงผลิตไฟฟาในโรงงานของตนที่ไดมีการลงทุนและได
วางแผนไวสําหรับการดําเนินการใน 2 - 3 ปขางหนา ดังนั้น หากพิจารณาทั้งหมดแลว ผูบริหารมีความม่ันใจ
มากวาบริษัทเปาหมายจะสามารถเติบโตและสรางกําไรได นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถไดรับประโยชนจาก
เทคโนโลยีและความสามารถอื่น ๆ ตามที่ไดกลาวมา และบริษัทเปาหมายจะไดรับประโยชนจากประสบการณ
ของคณะผูบริหารและความสม่ําเสมอในการดําเนินการที่บริษัทฯ จะจัดใหมี  
  
บริษัทฯ มีความม่ันใจอยางสูงสุดวาการลงทุนคร้ังนี้ จะเปนสินทรัพยที่มีคาอยางย่ิงและในระยะยาวจะสราง
คุณคาสําหรับผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงใชเวลาและทรัพยากรมากเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจในการเขาลงทุนในบริษัทเปาหมาย 
 
ผูบริหารผูชี้แจงกลาวตอวาบริษัทเปาหมายและบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท เปนบริษัทที่จะมีการขายบริษัท และมี
บริษัทอีกมากที่มีความประสงคจะซื้อบริษัทเปาหมาย และบริษัทฯ มีความยินดีที่บริษัทฯ ประสบผลสําเร็จใน
การเขาซื้อบริษัทเปาหมายในครั้งนี้ 
 
ผูบริหารผูชี้แจงไดกลาวปดทายวาการดําเนินการมิใชเปนประเด็นวาจะทําวันนี้ วันพรุงนี้ หรือปหนา บริษัทฯ 
ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินการไดดวยตัวบริษัทเองและสรางกําไรอยางมาก แตเปนความเห็นของบริษัทฯ วาในการ
ดําเนินการตอไปการรักษาระดับของกําไรจะยากมากเวนแตบริษัทฯ ไดขยายกิจการในตางประเทศ บริษัทฯ มี
ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี และบริษัทฯ สรางตลาดและความสามารถในการซ้ือพลังงานนํ้ามัน ซึ่ง
ที่กลาวมาท้ังหมด บริษัทเปาหมายมีสวนทําใหบริษัทฯ ไดมาซึ่งประโยชนดังกลาว ปจจัยทั้งหมดนี้ไดสะทอน
ใหบริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ สามารถสรางประโยชนได และจะเปนสินทรัพยที่มีคามากและสรางคุณคาใหแกผู
ถือหุนในระยะเวลาปานกลาง  
 
คําถาม :  ทําไมบริษัทฯ ไมสรางความสามารถในการผลิตสินคาที่มีความพิเศษ 
คําตอบ :  ผูบริหารรับทราบขอเสนอและช้ีแจงวาบริษัทฯ จะนําไปพิจารณาเม่ือไดเขาซื้อบริษัทเปาหมายแลว 
 
คําถาม :   การเขาซื้อครั้งนี้ยุติธรรมเหมาะสมกับบริษัทฯ แลวหรือไม 
คําตอบ :  ผูบริหารชี้แจงวาการทํารายการนี้จะนํามาซ่ึงประโยชนที่เกิดจากการซื้อกิจการแกบริษัทฯ เชน เพิ่ม
ความสามารถในการทํากําไร ความสามารถในการผลิตสินคาที่มีความพิเศษเม่ือไดมีการเขาถึงการวิจัยและการ
พัฒนาของบริษัทเปาหมายแลว เนื่องจากหนวยวิจัยและพัฒนาของบริษัทเปาหมายมีความศักยภาพมาก  
 
คําถาม :  การดําเนินการนี้จะเปนผลดีตอกลุมเบอรลามิใชบริษัทฯ 
คําตอบ :  ผูบริหารช้ีแจงวาประโยชนที่เกิดขึ้นจะมีตอบริษัทฯ และประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับไดระบุไวในความเห็น
ของทึ่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดวย โดยการรวมแบงปนเทคโนโลยีจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ในการสราง
คุณคาใหแกลูกคาและตอมาที่ผูถือหุน 
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คําถาม :  ทําไมบริษัทฯ จึงมีความม่ันใจในกแผนการลงทุนครั้งนี้ 
คําตอบ :  ผูบริหารชี้แจงวาบริษัทฯ มีความม่ันใจในแผนการลงทุนดังกลาว ในความเปนจริง ภายหลังจากที่ไดมีการ
เปดเผยขอมูลทั่วไป ลูกคาของบริษัทฯ ไดเร่ิมมีการตอบรับที่ดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมั่นใจของลูกคาในการเพิ่ม
ความสามารถของบริษัทฯ  

 
มติที่ประชุม:   
ภายหลังจากที่ไดพิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ทําการลงทุนเพื่อเขาถือหุนหรือประโยชนในสัดสวน
รอยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตแบล็คคารบอนของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเปน
บริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร (รวมถึงประโยชนโดยทางตรงหรือ
ทางออมในบริษัทยอย) ดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในส่ีของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

 
จํานวนผูถือหุน :  102  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,092,122  หุน      

เห็นดวย 90 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   234,361,682 หุน หรือ 99.27% 

ไมเห็นดวย 12 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   1,730,440 หุน หรือ 0.73% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติสัญญาเงินกูระยะยาว  จํานวนไมเกิน   175  ลานเหรียญสหรัฐฯ  สําหรับเปนแหลง

เงินทุนเพื่อการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่ง
เปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร 
ประธานแจงตอที่ประชุมวาบริษัทฯ มีแผนการกูยืมเงินระยะยาวเพื่อใชในการไดมาซึ่งหุนหรือประโยชนใน
สัดสวนรอยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตคารบอน (carbon black) ของ Columbian Chemicals Acquisition 
LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงประโยชนในบริษัทยอยทางตรงหรือทางออมของบริษัทเปาหมาย จากกลุมสถาบันการเงินและธนาคาร  
ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจําตองเขาทําสัญญาสินเช่ือทางการเงินระยะยาวเปนจํานวน 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(“สินเช่ือ”) กับ (1) สถาบันการเงินที่ระบุเปนผูใหกูในสัญญาดังกลาว และ (2) ธนาคาร Australia and New 
Zealand Banking Group Limited ธนาคาร Bank of America N.A. (และ/หรือบริษัทในเครือของธนาคาร
ดังกลาว) ธนาคาร HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited  (และ/หรือบริษัทในเครือของ
ธนาคารดังกลาว) ธนาคาร The Royal Bank of Scotland N.V. และธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด ในฐานะ
ผูจัดการเงินกูรวม (lead arrangers) ผูดําเนินการเพื่อการกําหนดราคา (book runner) และผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพย (underwriter) เงินกูระยะยาวตามสัญญาสินเชื่อดังกลาวจะนําไปใชเพื่อ (ก) จองซ้ือหุนใน
หรือใหกูยืมแก บริษัทที่จะใชในการลงทุนเพื่อเปนเงินทุนในการเขาซื้อกิจการบางสวน (รวมทั้ง คาธรรมเนียม 
และคาใชจายทั้งปวงที่เก่ียวของกับการเขาซื้อกิจการ และเงินกูตามสัญญาเงินกู) และ/หรือ (ข) (เฉพาะในสวน
ที่มีการใชสิทธิเรียกรอง (“สิทธิเรียกรอง SBLC”) ตาม SBLC ใดๆ ซึ่งเก่ียวของกับการเขาซื้อกิจการและการ
เขาซ้ือกิจการไดสําเร็จลงหรือจะสําเร็จลงในวันเบิกเงินกูงวดแรก) ดําเนินการชดใชตามสิทธิเรียกรอง SBLC 
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ดังกลาว  สรุปขอกําหนดเบื้องตนเกี่ยวกับเงินกูระยะยาวจํานวน 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯจะทําการ
กูยืม (“ขอกําหนดเบ้ืองตนฯ”) ปรากฎตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ เวนแตมีการ
กําหนดไวเปนประการอื่นใดในหนังสือฉบับน้ี ใหคําท่ีไดรับการกําหนดความหมายในขอกําหนดเบ้ืองตนมี
ความหมายตามเดิมเม่ือนํามาใชในการประชุมนี้ 

 
ประธานชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการอนุมัติและเสนอใหผูถือหุนอนุมัติการขอกูยืมเงินระยะยาวในจํานวน
ไมเกิน 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันตางประเทศ องคกร และ/หรือ
นิติบุคคลอ่ืนใด (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)หนึ่งหรือหลายแหงในลักษณะของเงินกูระยะยาว เงินกูเพ่ือ
การพาณิชยจากผูใหกู หุนกู พันธบัตร ตราสารทางการเงิน หรือสินเชื่อเพื่อการพาณิชยอื่นใด หรือส่ิงอ่ืนใดใน
ทํานองเดียวกันในสกุลเงินอื่นใดภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขตามที่จําเปน เพ่ือเปนเงินทุนในการลงทุนของ
บริษัทฯเพ่ือใหไดมาซึ่งหุนหรือประโยชนในจํานวนรอยละ 20.59% ของธุรกิจผงคารบอนดํา (carbon black) 
ของบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
มลรัฐเดลาแวร (รวมทั้งสวนของบริษัทดังกลาวในบริษัทยอยโดยตรงและโดยออมของบริษัทเชนวา) (“บริษัท
เปาหมาย”) 

  
ประธานไดชี้แจงและสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกับเงื่อนไขและขอกําหนดของการขอสินเชื่อระยะยาวและชี้แจง
รายละเอียดของสรุปสาระสําคัญของสัญญาสินเชื่อระยะยาวและเงื่อนไขหลักของการขอสินเชื่อระยะยาว 
 
ดังน้ัน ประธานจึงขอใหอนุมัติและมอบหมายในการดําเนินการการกูยืมเงินระยะยาวโดยบริษัทฯ เพื่อใชเปน
แหลงเงินทุนสําหรับธุรกรรมดังกลาว ดังนี้ 
1. อนุมัติ ยืนยัน และ/หรือใหสัตยาบันตอการที่บริษัทฯ เขาทํา ขอกําหนด ธุรกรรมตามความมุงหมาย

ของ และการลงนามในเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) สัญญาใหสินเชื่อทางการเงิน (Facility Agreement) 
 (2) เอกสารหรือขอตกลงดานการเงิน (รวมท้ังคําขอเบิกใชเงินกู หนังสือบอกกลาวตอบรับการกูยืม

เงิน สัญญาระหวางเจาหนี้ (หากมี) และเอกสารหลักประกันใดๆ ) ตามที่บริษัทฯ จําตองทําขึ้นตาม
หรือโดยเกี่ยวของกับสัญญาใหสินเชื่อหรือตามความมุงหมายของสัญญา 

          (เอกสารในขอ (1) และ (2) ขางตน รวมเรียกวา “เอกสารดานการเงิน”) 
 (3) สัญญา เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จําตองทําขึ้นตามหรือโดยเก่ียวของกับ

เอกสารดานการเงินฉบับใด การแกไข การนํากลับมาใช หรือการเพ่ิมเติมเอกสารการเงินฉบับใด 
(รวมทั้งแตไมจํากัดเพียงสัญญาหรือเอกสารใดๆ ซึ่งบริษัทฯจําตองหรือสมควรทําขึ้นโดยถือเปน
สวนหน่ึงของวิธีการในการจัดหาเงินทุนเพื่อการเขาซื้อกิจการซึ่งรวมถึงการรับหนี้โดยบริษัทฯ ตาม
หนังสือคํ้าประกัน หรือการคํ้าประกันใดๆ)  

 
2. อนุมัติ อนุญาต และใหสัตยาบันตอการมอบหลักประกันสินทรัพยทั้งปวงของบริษัทฯซ่ึงมอบใหโดย 

บริษัทฯ และหลักประกันหุนของบริษัทฯซึ่งมอบใหโดยผูถือหุนใด (หรือท้ังหมด) ตามท่ีกําหนดในหรือโดย
เก่ียวของกับการเขาซื้อกิจการหรือสัญญาใหสินเชื่อ และอนุมัติการเขาทําหนังสือหลักประกันหรือ
เอกสารอ่ืนใดที่จําเปนซึ่งเก่ียวของกับหลักประกันเชนวาของบริษัทฯ หลักประกันดังกลาวตองอยูใน
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คําถาม :  ทําไมบริษัทฯ จึงมีความม่ันใจในกแผนการลงทุนครั้งนี้ 
คําตอบ :  ผูบริหารช้ีแจงวาบริษัทฯ มีความม่ันใจในแผนการลงทุนดังกลาว ในความเปนจริง ภายหลังจากที่ไดมีการ
เปดเผยขอมูลทั่วไป ลูกคาของบริษัทฯ ไดเร่ิมมีการตอบรับที่ดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมั่นใจของลูกคาในการเพิ่ม
ความสามารถของบริษัทฯ  

 
มติที่ประชุม:   
ภายหลังจากที่ไดพิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ทําการลงทุนเพื่อเขาถือหุนหรือประโยชนในสัดสวน
รอยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตแบล็คคารบอนของบริษัท Columbian Chemical Acquisition LLC ซึ่งเปน
บริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร (รวมถึงประโยชนโดยทางตรงหรือ
ทางออมในบริษัทยอย) ดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในส่ีของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

 
จํานวนผูถือหุน :  102  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,092,122  หุน      

เห็นดวย 90 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   234,361,682 หุน หรือ 99.27% 

ไมเห็นดวย 12 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   1,730,440 หุน หรือ 0.73% 

งดออกเสียง 0 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   0 หุน หรือ 0% 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติสัญญาเงินกูระยะยาว  จํานวนไมเกิน   175  ลานเหรียญสหรัฐฯ  สําหรับเปนแหลง

เงินทุนเพื่อการลงทุนในบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่ง
เปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร 
ประธานแจงตอที่ประชุมวาบริษัทฯ มีแผนการกูยืมเงินระยะยาวเพื่อใชในการไดมาซึ่งหุนหรือประโยชนใน
สัดสวนรอยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตคารบอน (carbon black) ของ Columbian Chemicals Acquisition 
LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงประโยชนในบริษัทยอยทางตรงหรือทางออมของบริษัทเปาหมาย จากกลุมสถาบันการเงินและธนาคาร  
ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจําตองเขาทําสัญญาสินเช่ือทางการเงินระยะยาวเปนจํานวน 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
(“สินเชื่อ”) กับ (1) สถาบันการเงินที่ระบุเปนผูใหกูในสัญญาดังกลาว และ (2) ธนาคาร Australia and New 
Zealand Banking Group Limited ธนาคาร Bank of America N.A. (และ/หรือบริษัทในเครือของธนาคาร
ดังกลาว) ธนาคาร HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited  (และ/หรือบริษัทในเครือของ
ธนาคารดังกลาว) ธนาคาร The Royal Bank of Scotland N.V. และธนาคารสแตนดารด ชารเตอรด ในฐานะ
ผูจัดการเงินกูรวม (lead arrangers) ผูดําเนินการเพื่อการกําหนดราคา (book runner) และผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพย (underwriter) เงินกูระยะยาวตามสัญญาสินเชื่อดังกลาวจะนําไปใชเพื่อ (ก) จองซ้ือหุนใน
หรือใหกูยืมแก บริษัทที่จะใชในการลงทุนเพื่อเปนเงินทุนในการเขาซื้อกิจการบางสวน (รวมทั้ง คาธรรมเนียม 
และคาใชจายทั้งปวงที่เก่ียวของกับการเขาซื้อกิจการ และเงินกูตามสัญญาเงินกู) และ/หรือ (ข) (เฉพาะในสวน
ที่มีการใชสิทธิเรียกรอง (“สิทธิเรียกรอง SBLC”) ตาม SBLC ใดๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการเขาซื้อกิจการและการ
เขาซ้ือกิจการไดสําเร็จลงหรือจะสําเร็จลงในวันเบิกเงินกูงวดแรก) ดําเนินการชดใชตามสิทธิเรียกรอง SBLC 
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ดังกลาว  สรุปขอกําหนดเบื้องตนเก่ียวกับเงินกูระยะยาวจํานวน 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯจะทําการ
กูยืม (“ขอกําหนดเบ้ืองตนฯ”) ปรากฎตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ เวนแตมีการ
กําหนดไวเปนประการอื่นใดในหนังสือฉบับนี้ ใหคําที่ไดรับการกําหนดความหมายในขอกําหนดเบ้ืองตนมี
ความหมายตามเดิมเม่ือนํามาใชในการประชุมนี้ 

 
ประธานชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการอนุมัติและเสนอใหผูถือหุนอนุมัติการขอกูยืมเงินระยะยาวในจํานวน
ไมเกิน 175 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบันตางประเทศ องคกร และ/หรือ
นิติบุคคลอ่ืนใด (ทั้งในประเทศและตางประเทศ)หนึ่งหรือหลายแหงในลักษณะของเงินกูระยะยาว เงินกูเพื่อ
การพาณิชยจากผูใหกู หุนกู พันธบัตร ตราสารทางการเงิน หรือสินเชื่อเพ่ือการพาณิชยอื่นใด หรือส่ิงอื่นใดใน
ทํานองเดียวกันในสกุลเงินอื่นใดภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขตามที่จําเปน เพื่อเปนเงินทุนในการลงทุนของ
บริษัทฯเพ่ือใหไดมาซึ่งหุนหรือประโยชนในจํานวนรอยละ 20.59% ของธุรกิจผงคารบอนดํา (carbon black) 
ของบริษัท Columbian Chemicals Acquisition LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
มลรัฐเดลาแวร (รวมทั้งสวนของบริษัทดังกลาวในบริษัทยอยโดยตรงและโดยออมของบริษัทเชนวา) (“บริษัท
เปาหมาย”) 

  
ประธานไดชี้แจงและสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกับเงื่อนไขและขอกําหนดของการขอสินเช่ือระยะยาวและชี้แจง
รายละเอียดของสรุปสาระสําคัญของสัญญาสินเชื่อระยะยาวและเงื่อนไขหลักของการขอสินเชื่อระยะยาว 
 
ดังนั้น ประธานจึงขอใหอนุมัติและมอบหมายในการดําเนินการการกูยืมเงินระยะยาวโดยบริษัทฯ เพื่อใชเปน
แหลงเงินทุนสําหรับธุรกรรมดังกลาว ดังนี้ 
1. อนุมัติ ยืนยัน และ/หรือใหสัตยาบันตอการที่บริษัทฯ เขาทํา ขอกําหนด ธุรกรรมตามความมุงหมาย

ของ และการลงนามในเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) สัญญาใหสินเชื่อทางการเงิน (Facility Agreement) 
 (2) เอกสารหรือขอตกลงดานการเงิน (รวมท้ังคําขอเบิกใชเงินกู หนังสือบอกกลาวตอบรับการกูยืม

เงิน สัญญาระหวางเจาหน้ี (หากมี) และเอกสารหลักประกันใดๆ ) ตามที่บริษัทฯ จําตองทําขึ้นตาม
หรือโดยเกี่ยวของกับสัญญาใหสินเชื่อหรือตามความมุงหมายของสัญญา 

          (เอกสารในขอ (1) และ (2) ขางตน รวมเรียกวา “เอกสารดานการเงิน”) 
 (3) สัญญา เอกสาร หรือหนังสือรับรองใดๆ ซึ่งบริษัทฯ จําตองทําขึ้นตามหรือโดยเก่ียวของกับ

เอกสารดานการเงินฉบับใด การแกไข การนํากลับมาใช หรือการเพ่ิมเติมเอกสารการเงินฉบับใด 
(รวมทั้งแตไมจํากัดเพียงสัญญาหรือเอกสารใดๆ ซึ่งบริษัทฯจําตองหรือสมควรทําขึ้นโดยถือเปน
สวนหน่ึงของวิธีการในการจัดหาเงินทุนเพื่อการเขาซื้อกิจการซึ่งรวมถึงการรับหนี้โดยบริษัทฯ ตาม
หนังสือคํ้าประกัน หรือการคํ้าประกันใดๆ)  

 
2. อนุมัติ อนุญาต และใหสัตยาบันตอการมอบหลักประกันสินทรัพยทั้งปวงของบริษัทฯซ่ึงมอบใหโดย 

บริษัทฯ และหลักประกันหุนของบริษัทฯซ่ึงมอบใหโดยผูถือหุนใด (หรือทั้งหมด) ตามที่กําหนดในหรือโดย
เก่ียวของกับการเขาซื้อกิจการหรือสัญญาใหสินเช่ือ และอนุมัติการเขาทําหนังสือหลักประกันหรือ
เอกสารอ่ืนใดที่จําเปนซึ่งเก่ียวของกับหลักประกันเชนวาของบริษัทฯ หลักประกันดังกลาวตองอยูใน
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รูปแบบตามกฎหมายท่ีเหมาะสม และ/หรือจําเปนตามที่กฎหมายท่ีเก่ียวของบัญญัติไว รวมท้ังแตไม
จํากัดเพียง การจํานอง การจํานํา สิทธิยึดหนวง ภาระติดพัน หรือการโอนสิทธิ 

 
3. อนุมัติ ยืนยัน และ/หรือใหสัตยาบันตอการกระทําอื่นใดทั้งปวงโดยบริษัทฯตามที่เห็นวาจําเปน เหมาะสม 

และเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมตามที่กําหนดไวขางตน และเอกสารที่กําหนดไวในขอ 1-2 ขางตน  
 
4. ใหกรรมการ ผูบริหารและผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ 28 

มกราคม 2554 ตามท่ีปรากฎในเอกสารแนบเพ่ิมเติม 1 และบุคคลอื่นใดหน่ึงหรือหลายรายซึ่งไดรับ
มอบหมายหรือแตงตั้งโดยบริษัทฯ เปนครั้งคราวมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการในนามของบริษัทฯ 
ในเรื่องดังตอไปนี้  
(1)  เจรจาและตกลงเก่ียวกับขอกําหนดของ เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม สรุป ยอมรับ แกไข เขาทํา ลงนาม 

รับรองและสงมอบเอกสารดานการเงินทุกฉบับและเอกสารอื่นใดตามที่กําหนดไวในขอ 1-2 ขางตน  
(2)  พิจารณาและกําหนดเกี่ยวกับบัญชีและรายละเอียดของสินทรัพยซึ่งบริษัทฯจะมอบเปน

หลักประกันสําหรับธุรกรรม และ  
(3)  กระทําและดําเนินการใด ๆ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับธุรกรรมในนามของบริษัทฯ นอกจากนี้ ใหสัตยาบันตอ

การกระทําใด ๆ ซึ่งทําไปโดยบุคคลขางตนในนามของบริษัทฯ เก่ียวกับธุรกรรมกอนวันที่มีการ
ประชุมผูถือหุน 

 
ประธานไดเชิญใหผูถือหุนสอบถามในวาระนี้ และภายหลังจากที่ไดมีการพิจารณาที่ประชุมจึงมีมติดังนี้  
มติที่ประชุม:   
ภายหลังจากที่ไดพิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ กูยืมเงินเพื่อใชในการลงทุนเพื่อเขาถือหุนหรือ
ประโยชนในสัดสวนรอยละ 20.59 ของธุรกิจผลิตผงถานดําของบริษัท Columbian Chemical Acquisition 
LLC ซึ่งเปนบริษัทจํากัดความรับผิดจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายมลรัฐเดลาแวร (รวมถึงประโยชนโดย
ทางตรงหรือทางออมในบริษัทยอย) ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงมากกวาสามในส่ีของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

จํานวนผูถือหุน :  102  ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน  236,092,122  หุน      

เห็นดวย 91 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   234,414,552 หุน หรือ 99.29% 

ไมเห็นดวย 10 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   1,675,700 หุน หรือ 0.71% 

งดออกเสียง 1 ผูถือหุน  ถือหุนรวมเปนจํานวน   1,870 หุน หรือ 0.00% 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
ที่ประชุมไมมีวาระอื่นพิจารณาประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมารวมประชุมและไดอนุมัติในการ
ดําเนินการตามท่ีเสนอตอผูถือหุน 

 
การประชุมส้ินสุดในเวลา 18.00 น. 
 
 
 
 
(นายประกิต ประทีปะเสน) 
ประธานที่ประชุม 
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
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22 23

 

 22

เอกสารแนบเพิ่มเติม 1 
 

รายชื่อผูไดรับมอบหมายตามมติคณะกรรมการในการประชุมเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2554 
 

ลําดับที่ ช่ือ 
1. นายประกิต ประทีปะเสน 
2. ดร. สานทรับ บี. มิซรา 
3. นายซันจีฟ สูท 
4. นายอโศก กุปตา 
5. นายเดฟ ภัตตาชารยา 
6. นายสุชิล อการวาล 
7. นายสุเรนดรา โกยาล 
8. นายอนิล รัสโตกิ 
9. นายศรีราม จาเกติยา 

10. นายมานิช ติเบรวาล 
11. นายอนิล ชีราเนีย 
12. นายศยาม ซานวา 
13. นายราเจส เค. จาห 
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เอกสารแนบ 3                      
 
ขอมูลกรรมการ ที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
จํานวน 4 ทาน 
 
1 ชื่อ   ดร. สานทรับ บี. มิซรา 
 
ตําแหนง   กรรมการบริหาร 
 
อายุ   46 ป 
  
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯต้ังแตวันที่ 29 เมษายน 2552 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา  PhD, Public Administration, India 
                                          PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK. 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 

กรรมการบริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย – ไมมี 
      
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท    ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ       ไมมี  
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม       5 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง   

(เปนกรรมการที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ)
  

 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร      ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา  
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2. ชื่อ   นาย จี เค ตุลเชียน 
 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ  
 
อายุ   74 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  ต้ังแตวันที่ 29 เมษายน 2552 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   B.Sc, F.C.A  
 
ตําแหนงงานปจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 
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จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ      ไมมี  
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม      4 คร้ัง จากท้ังหมด 6 คร้ัง   

(เปนกรรมการที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ)  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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3. ชื่อ    นายซาชิน จิเทนดรา เมธา 
 
ตําแหนง    กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ    45 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2538 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน  กรรมการบริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 
    กรรมการบริษัทท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย 1 แหง 

กรรมการ   -    บริษัท เจย เจมส จํากัด  
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ     ไมมี 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม       5 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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2. ชื่อ   นาย จี เค ตุลเชียน 
 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ  
 
อายุ   74 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  ต้ังแตวันที่ 29 เมษายน 2552 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   B.Sc, F.C.A  
 
ตําแหนงงานปจจุบัน กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 

กรรมการบริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย – ไมมี 
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ      ไมมี  
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม      4 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง   

(เปนกรรมการที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ)  
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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3. ชื่อ    นายซาชิน จิเทนดรา เมธา 
 
ตําแหนง    กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ    45 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2538 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน  กรรมการบริษัทอ่ืนในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 
    กรรมการบริษัทท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย 1 แหง 

กรรมการ   -    บริษัท เจย เจมส จํากัด  
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ     ไมมี 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม       5 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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4. ชื่อ    นายซันจีฟ สูท 
 
ตําแหนง    กรรมการ 
 
อายุ    49 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ   ต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2553 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   Mechanical Engineering 
    Certification Program :- 

-  Intl. Economics & Finance – Univ. of Tennesse 
    -  Advance Leadership – Univ. of Virginia 
    -  Mfg. Strategy Programme – Univ. of Penn state 

 
ตําแหนงงานปจจุบัน  กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 

กรรมการบริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย – ไมมี 
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ-             ไมมี 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม               6 คร้ัง จากท้ังหมด 6 คร้ัง 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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เอกสารแนบ 4                      
 

ขอมูลกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตรวจสอบ 
 
 

1 ชื่อ   นายประกิต ประทีปะเสน 
 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ   69 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 2543 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   Bachelor of science in Business Administration, 

     (Silliman University, Dumaguete, Phillippines, 1964) 

Master of Business Administration 

(Wayne State University, Detroit, Michigan, USA., 1966) 

                                  อบรบหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of  IOD 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน                  กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย 9 บริษัท 
ประธานกรรมการ บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเทาบาจาแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคก้ีเท็คซ (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท สยามสหบริการ จาํกัด (มหาชน) 
 
กรรมการบริษัทท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย                                 ไมมี 
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท       ไมมี 
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4. ชื่อ    นายซันจีฟ สูท 
 
ตําแหนง    กรรมการ 
 
อายุ    49 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ   ต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2553 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   Mechanical Engineering 
    Certification Program :- 

-  Intl. Economics & Finance – Univ. of Tennesse 
    -  Advance Leadership – Univ. of Virginia 
    -  Mfg. Strategy Programme – Univ. of Penn state 

 
ตําแหนงงานปจจุบัน  กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 

กรรมการบริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย – ไมมี 
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ-             ไมมี 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม               6 คร้ัง จากท้ังหมด 6 คร้ัง 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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เอกสารแนบ 4                      
 

ขอมูลกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตรวจสอบ 
 
 

1 ชื่อ   นายประกิต ประทีปะเสน 
 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ   69 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 2543 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา   Bachelor of science in Business Administration, 

     (Silliman University, Dumaguete, Phillippines, 1964) 

Master of Business Administration 

(Wayne State University, Detroit, Michigan, USA., 1966) 

                                  อบรบหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of  IOD 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน                  กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย 9 บริษัท 
ประธานกรรมการ บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเทาบาจาแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคก้ีเท็คซ (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท สยามสหบริการ จาํกัด (มหาชน) 
 
กรรมการบริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย                                 ไมมี 
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท       ไมมี 
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จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ                               15,000 หุน (คิดเปนสัดสวน =  0.005%) 
 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม                               6 คร้ัง จากท้ังหมด 6  คร้ัง 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา  
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2. ชื่อ   นาย เอส เอส มาฮันซาเรีย 
 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ   76 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ                ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 2537 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา    B. Com., F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 

เขารวมอบรม Directors Certification Program  
(DCP 21/2002) of IOD 

 
ตําแหนงงานปจจุบัน                           กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย 1 บริษัท 

          กรรมการ - บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
                             กรรมการ - บริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย 4 บริษัท 
                             กรรมการ - บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด 

          กรรมการ - บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด  
          กรรมการ - บริษัท อินโดไทยซินเทติกส จํากัด 
          กรรมการ - บริษัท ไทยโพล่ีฟอสเฟต แอนด เคมีคอล จํากัด 

 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท           ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ                                                  1,870 หุน (คิดเปนสัดสวน =0.0006%) 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม                                                 6 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร                                        ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 

- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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2. ชื่อ   นาย เอส เอส มาฮันซาเรีย 
 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ   76 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ                ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 2537 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา    B. Com., F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) 

เขารวมอบรม Directors Certification Program  
(DCP 21/2002) of IOD 

 
ตําแหนงงานปจจุบัน                           กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย 1 บริษัท 

          กรรมการ - บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) 
                             กรรมการ - บริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย 4 บริษัท 
                             กรรมการ - บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร จํากัด 

          กรรมการ - บริษัท ไทยเปอรออกไซด จํากัด  
          กรรมการ - บริษัท อินโดไทยซินเทติกส จํากัด 
          กรรมการ - บริษัท ไทยโพล่ีฟอสเฟต แอนด เคมีคอล จํากัด 

 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท           ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ                                                  1,870 หุน (คิดเปนสัดสวน =0.0006%) 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม                                                 6 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร                                        ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 

- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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3. ชื่อ    นาย จี เค ตุลเชียน 
 
ตําแหนง    กรรมการอิสระ 
 
อายุ    74 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ               ต้ังแตวันที่ 29 เมษายน 2552 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา                            B.Sc, F.C.A (The Institute of Chartered      Accountants 

of India) 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน                           กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 
                             กรรมการบริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย -- ไมมี 
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท             ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ                                                    ไมมี 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม                                                    4 คร้ัง จากท้ังหมด 6 คร้ัง 

                                   (เปนกรรมการที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร                                           ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 

- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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ลักษณะความสัมพันธของผูที่ไดรับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อของผูที่ไดรับการเสนอช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

 นายจี เค ตุลเซียน นายซาชิน จิเทนดรา เมธา 
1. การถือหุนในบริษัทฯ   

- จํานวนหุน ไมมี ไมมี 
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี ไมมี 

2. เปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร   หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย 

ไมมี ไมมี 

3. มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/ 
บริษัทในเครือ/ บริษัทรวม/ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
นิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมมี ไมมี 

- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

ไมมี ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชีหรือที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขาย
วัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ/ การใหกูยืมเงินหรือการ
กูยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี ไมมี 
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3. ชื่อ    นาย จี เค ตุลเชียน 
 
ตําแหนง    กรรมการอิสระ 
 
อายุ    74 ป  
 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ               ต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 2552 - ปจจุบัน 
 
ประวัติการศึกษา                            B.Sc, F.C.A (The Institute of Chartered      Accountants 

of India) 
 
ตําแหนงงานปจจุบัน                           กรรมการบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย - ไมมี 
                             กรรมการบริษัทที่ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพย -- ไมมี 
 
กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท             ไมมี 
 
จํานวนหุนที่ถือหุนในบริษัทฯ                                                    ไมมี 
 
จํานวนครั้งในการเขารวมการประชุม                                                    4 คร้ัง จากท้ังหมด 6 คร้ัง 

                                   (เปนกรรมการที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร                                           ไมมี 
 
คุณสมบัติตองหาม 

- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวของกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
- ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
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ลักษณะความสัมพันธของผูที่ไดรับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อของผูที่ไดรับการเสนอช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

 นายจี เค ตุลเซียน นายซาชิน จิเทนดรา เมธา 
1. การถือหุนในบริษัทฯ   

- จํานวนหุน ไมมี ไมมี 
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี ไมมี 

2. เปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหาร   หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย 

ไมมี ไมมี 

3. มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/ 
บริษัทในเครือ/ บริษัทรวม/ ผูถือหุนรายใหญ หรือ
นิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมมี ไมมี 

- เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

ไมมี ไมมี 

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชีหรือที่
ปรึกษากฎหมาย) 

ไมมี ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขาย
วัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ/ การใหกูยืมเงินหรือการ
กูยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี ไมมี 
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เอกสารแนบ 5 
 
นิยามกรรมการอิสระ  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด(มหาชน) และไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว ซึ่งเหมือนกับขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้ 
 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระดวย 
 
2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ฯ ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
 
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ รวมทั้งไมเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย (ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผูที่
เก่ียวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู ทั้งในปจจุบัน และกอนไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย ทั้งในปจจุบันและ
กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
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8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
 
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังไดรับ
การแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ(collective decision) ได โดยไมถือวา
กรรมการอิสระน้ันเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
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เอกสารแนบ 5 
 
นิยามกรรมการอิสระ  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด(มหาชน) และไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว ซึ่งเหมือนกับขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้ 
 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระดวย 
 
2. ไมเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ฯ ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นองและ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
 
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ รวมทั้งไมเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย (ถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผูที่
เก่ียวของดวย) ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู ทั้งในปจจุบัน และกอนไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย ทั้งในปจจุบันและ
กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 2 ป 
 
7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 
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8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
 
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังไดรับ
การแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ(collective decision) ได โดยไมถือวา
กรรมการอิสระนั้นเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน 
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เอกสารแนบ 7 
 

หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองนํามาในวันประชุม 
 
กรณีที่เขารวมประชุมดวยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือ
เดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม 
 
กรณีมอบฉันทะ 
กรอกขอความลงในหนังสือมอบฉันทะท่ีไดแนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามโดยถูกตองเรียบรอยดังกลาวบริเวณ 
สถานท่ีลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกําหนดหหก็ได 
 
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหย่ืน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือหนังสือเดินทาง(สําหรับชาวตางประเทศ) ของ
ผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 
   
กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ใหย่ืน 
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) 
ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 
 ทั้งน้ี ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือ
เดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
 
* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารหรือหลักฐานถูกตองและครบถวน เขารวมประชุมเทานั้น* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 33

เอกสารแนบ 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อใหงบการเงินแสดงฐานะการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบริษัทปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลท่ีมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมถึงการจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี
ผูบริหารเขาประชุมดวยอยางนอย 1 คร้ังตอป เพ่ือขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเร่ืองตางๆ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายการ
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานดังกลาวจะประกอบดวย
ขอมูลดังตอไปน้ี  

- ความเหน็เกีย่วกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเหน็เกีย่วกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
- ความเหน็เกีย่วกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
- ความเหน็เกีย่วกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติหนาที่ตาม

กฎบัตร 
- รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.  ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 7 
 

หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองนํามาในวันประชุม 
 
กรณีที่เขารวมประชุมดวยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือ
เดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม 
 
กรณีมอบฉันทะ 
กรอกขอความลงในหนังสือมอบฉันทะท่ีไดแนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามโดยถูกตองเรียบรอยดังกลาวบริเวณ 
สถานท่ีลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฎหมายกําหนดหหก็ได 
 
กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหย่ืน 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือหนังสือเดินทาง(สําหรับชาวตางประเทศ) ของ
ผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 
   
กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ใหย่ืน 
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) 
ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 
 ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือ
เดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
 
* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารหรือหลักฐานถูกตองและครบถวน เขารวมประชุมเทานั้น* 
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เอกสารแนบ 6 
 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อใหงบการเงินแสดงฐานะการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบริษัทปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลท่ีมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมถึงการจัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมี
ผูบริหารเขาประชุมดวยอยางนอย 1 คร้ังตอป เพ่ือขอความเห็นจากผูสอบบัญชีในเร่ืองตางๆ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายการ
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานดังกลาวจะประกอบดวย
ขอมูลดังตอไปน้ี  

- ความเหน็เกีย่วกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเหน็เกีย่วกับความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
- ความเหน็เกีย่วกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
- ความเหน็เกีย่วกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติหนาที่ตาม

กฎบัตร 
- รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7.  ปฎิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 8 
 
 
ขอบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 30. 
 การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ สํานักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแตกรรมการได
กําหนดและแจงไวในหนังสือนัดบอกกลาวเรียกประชุม 
 
ขอ 31. 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน (4) เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบ
ปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึงใหเรียกวา ประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควรหรือเมื่อผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวา หนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา ย่ีสิบหา (25) คน ซึ่ง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา หนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะตองจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) หนึ่งนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน 
 
ขอ 32. 
 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมไมวาจะเปนการประชุมสามัญหรือ
วิสามัญก็ตาม พรอมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา เจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน สาม (3) วัน กอนวันประชุมไมนอยหวา สาม (3) วัน 
 
ขอ 33. 
 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา หนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 
ขอ 34. 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วนักอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 35.  
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและเปนไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู 
ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ผูรับมอบฉันทะท่ีปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะตองนําตราสารแตงต้ังผูรับมอบฉันทะไปวางตอผูเปนประธานหรือ

บุคคลที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ผูรับมอบฉันทะเปนผูถือหุนอยูแลวหรือมิไดเปนผูถือหุนของบริษัท แตไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเกินกวาหนึ่ง (1) 
ราย ผูรับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเทากับคะแนนเสียงของผูที่แตงต้ังตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียง
ของตนเองในกรณีที่เปนผูถือหุน 
 
ขอ 36. 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมใหญ แตถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมไดปฏิบัติหนาที่ในกรณีที่มี
รองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม แตถารองประธานกรรมการไมมีหรือถามีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ก็ใหที่ประชุมแตงตั้งผูถือหุนหนึ่งคนขึ้นเปนประธานที่ประชุมใหญในคราวนั้น 
 
ขอ 37. 
 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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เอกสารแนบ 8 
 
 
ขอบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 30. 
 การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ สํานักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแตกรรมการได
กําหนดและแจงไวในหนังสือนัดบอกกลาวเรียกประชุม 
 
ขอ 31. 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน (4) เดือน นับแตวันส้ินสุดรอบ
ปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึงใหเรียกวา ประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควรหรือเม่ือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวา หนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา ย่ีสิบหา (25) คน ซึ่ง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา หนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาช่ือกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไว
ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะตองจัดการประชุมภายใน หนึ่ง (1) หนึ่งนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
จากผูถือหุน 
 
ขอ 32. 
 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมไมวาจะเปนการประชุมสามัญหรือ
วิสามัญก็ตาม พรอมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา เจ็ด (7) วัน กอนวัน
ประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน สาม (3) วัน กอนวันประชุมไมนอยหวา สาม (3) วัน 
 
ขอ 33. 
 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน 
หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา หนึ่งในสาม (1/3) ของหุนท่ี
จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 
ขอ 34. 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา เจ็ด (7) วนักอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 35.  
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและเปนไปตามแบบที่นาย
ทะเบียนกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

จํานวนหุนที่ผูมอบฉนัทะถืออยู 
ชื่อผูรับมอบฉันทะ 
คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ผูรับมอบฉันทะท่ีปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะตองนําตราสารแตงต้ังผูรับมอบฉันทะไปวางตอผูเปนประธานหรือ

บุคคลที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ผูรับมอบฉันทะเปนผูถือหุนอยูแลวหรือมิไดเปนผูถือหุนของบริษัท แตไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเกินกวาหนึ่ง (1) 
ราย ผูรับมอบฉันทะน้ันมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเทากับคะแนนเสียงของผูที่แตงต้ังตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียง
ของตนเองในกรณีที่เปนผูถือหุน 
 
ขอ 36. 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมใหญ แตถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมไดปฏิบัติหนาที่ในกรณีที่มี
รองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม แตถารองประธานกรรมการไมมีหรือถามีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ก็ใหที่ประชุมแตงตั้งผูถือหุนหนึ่งคนขึ้นเปนประธานที่ประชุมใหญในคราวนั้น 
 
ขอ 37. 
 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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เอกสารแนบ 9 
 
วันที่   15 มีนาคม 2555 
 
เร่ือง     การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 
 
เรียน    ทานผูถือหุน 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี้ แจง เร่ืองการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 
เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลินจิต  เลขที่ 566  ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ  ดังนี้ 
 
 ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมประชุมได ขอความกรุณามอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังตอไปนี้ เพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทาน ทั้งนี้ เพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ 
 
1. นายประกิต ประทีปะเสน              (อายุ 69 ป) :    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไมมีสวนไดเสียในการลงคะแนน 
 
อนึ่ง บริษัทฯไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพรอมกันนี้   โดยในกรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคล
ดังกลาวขางตน กรุณาสงหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกลาวเปนผูรับมอบฉันทะของทาน พรอมทั้งแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของทาน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองกลับคืนมายังบริษัทฯลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน เพื่อ
ความเรียบรอยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดสงมายัง 
 
เลขานุการบริษัทฯ   
บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)   
888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทฯใครขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานที่มีตอบริษัทฯดวยดีเสมอมา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
      
นายซันจีฟ สูท 
ประธานบริษัทฯ และกรรมการ 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

Proxy Form A (Simple Form) 
 

เขียนที.่.................................................................................. 
Made at 
วันที่.................. เดือน................................. พ.ศ................... 
Date                  Month         Year 

 
(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 
(3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 
  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 18/2555  ในวันศุกรที่ 
30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลนิจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ื่นดวย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be 
held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 10 
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เอกสารแนบ 9 
 
วันที่   15 มีนาคม 2555 
 
เร่ือง     การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 
 
เรียน    ทานผูถือหุน 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี้ แจง เร่ืองการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 
เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลินจิต  เลขท่ี 566  ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ  ดังนี้ 
 
 ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมประชุมได ขอความกรุณามอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังตอไปนี้ เพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทาน ทั้งนี้ เพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ 
 
1. นายประกิต ประทีปะเสน              (อายุ 69 ป) :    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ไมมีสวนไดเสียในการลงคะแนน 
 
อนึ่ง บริษัทฯไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพรอมกันนี้   โดยในกรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคล
ดังกลาวขางตน กรุณาสงหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุชื่อบุคคลดังกลาวเปนผูรับมอบฉันทะของทาน พรอมทั้งแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของทาน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองกลับคืนมายังบริษัทฯลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน เพื่อ
ความเรียบรอยในการจัดเตรียมการประชุม โดยจัดสงมายัง 
 
เลขานุการบริษัทฯ   
บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)   
888/122,128 ชั้น 12 อาคารมหาทุนพลาซา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทฯใครขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานที่มีตอบริษัทฯดวยดีเสมอมา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
      
นายซันจีฟ สูท 
ประธานบริษัทฯ และกรรมการ 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

Proxy Form A (Simple Form) 
 

เขียนที.่.................................................................................. 
Made at 
วันที่.................. เดือน................................. พ.ศ................... 
Date                  Month         Year 

 
(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 
(3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 
  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 18/2555  ในวันศุกรที่ 
30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลนิจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ื่นดวย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be 
held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.  
 
 
 
 

ลงชื่อ/Signature............................................................ผูมอบฉันทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 

 
 
ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  

                 (..........................................................) 
 
 
  
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 

หมายเหตุ: ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได 
Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf 
of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

 
เขียนท่ี................................................................................... 
Made at 
วันที่.................. เดือน................................. พ.ศ................... 
Date                  Month         Year 

 
(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 
  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อายุ 69 ปเลขที ่888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 69 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit 
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, 
Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok 10330 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 18/2555  ในวันศุกรที่ 
30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลนิจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ื่นดวย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be 
held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.  
 
 
 
 

ลงชื่อ/Signature............................................................ผูมอบฉันทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 

 
 
ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  

                 (..........................................................) 
 
 
  
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 

หมายเหตุ: ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได 
Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf 
of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

 
เขียนที.่.................................................................................. 
Made at 
วันที่.................. เดือน................................. พ.ศ................... 
Date                  Month         Year 

 
(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 
  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อายุ 69 ปเลขที ่888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 69 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit 
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, 
Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok 10330 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 18/2555  ในวันศุกรที่ 
30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลนิจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ื่นดวย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be 
held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังน้ี 
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 17/2554 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 17/2011 held on 31st March 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระท่ี 2 พิจารณาและอนมัุติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554  
 Agenda 2 To consider and approve the Company’s audited financial statements for the year ended 31st  December 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตุลเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซาชิน จเิทนดรา เมธา / Mr. Sachin Jitendra Mehta 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายซันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 
 

 

 

 วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2555 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of the audit committee whose term is expiring in 2012 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที่ 6 พิจารณาและอนมัุติคาตรวจสอบบัญชีประจําป 
 Agenda 6 To consider and approve the Auditor’s fee 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที่ 7 เร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 
   เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามขอสงสัยและใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซกัถามของผูถอืหุน (ถามี) จึงไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 
 The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and 

shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีไมชัดเจนหรือในกรณีทีท่ี่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the 
Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to 
consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate. 
 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my intention as specified 

under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 17/2554 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 17/2011 held on 31st March 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที่ 2 พิจารณาและอนมัุติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554  
 Agenda 2 To consider and approve the Company’s audited financial statements for the year ended 31st  December 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตุลเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซาชิน จเิทนดรา เมธา / Mr. Sachin Jitendra Mehta 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายซันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 
 

 

 

 วาระท่ี 5 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2555 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of the audit committee whose term is expiring in 2012 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมัุติคาตรวจสอบบัญชีประจําป 
 Agenda 6 To consider and approve the Auditor’s fee 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระท่ี 7 เร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 
   เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามขอสงสัยและใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซกัถามของผูถอืหุน (ถามี) จึงไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 
 The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and 

shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีไมชัดเจนหรือในกรณีทีท่ี่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the 
Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to 
consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate. 
 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my intention as specified 

under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
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ลงชื่อ/Signature............................................................ผูมอบฉันทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the 

appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that 
the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide 
evidence by specify in Form B. 

 
 
 
 
 

 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 18/2555 ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
ฟนิกซ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อืน่ดวย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee 
Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 

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

 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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ลงชื่อ/Signature............................................................ผูมอบฉันทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the 

appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case that 
the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of provide 
evidence by specify in Form B. 

 
 
 
 
 

 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 18/2555 ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
ฟนิกซ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อืน่ดวย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee 
Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 

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

 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) 

Proxy Form C  
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand) 

 
เขียนที.่.................................................................................. 
Made at 
วันที่.................. เดือน................................. พ.ศ................... 
Date                  Month         Year 

 
(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.........………….......................................................................................... 
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes  

(3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 
  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อายุ 69 ปเลขท่ี 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 69 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit 
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, 
Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok 10330 

 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 10 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) 

Proxy Form C  
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand) 

 
เขียนที.่.................................................................................. 
Made at 
วันที่.................. เดือน................................. พ.ศ................... 
Date                  Month         Year 

 
(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.........………….......................................................................................... 
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes  

(3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 
  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อายุ 69 ปเลขที ่888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 69 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit 
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, 
Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok 10330 

 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 10 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 18/2555  ในวันศุกรที่ 
30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟนิกซ เพลนิจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานทีอ่ื่นดวย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be 
held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้
 I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนเสียงได 
 Authorize in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote 

มอบฉันทะบางสวน คือ 
  Authorize in part, equal to: 

 หุนสามัญ..................................................หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..................................................เสียง 
 No. of ordinary shares       shares, and having voting right for             votes 
 หุนบุริมสิทธิ...............................................หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..................................................เสียง 
 No. of preferred shares       shares, and having voting right for              votes 

 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดทั้งหมด..........................................................เสียง 
  Total voting right for      votes 

 
(5) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 17/2554 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2554 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 17/2011 held on 31st March 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที่ 2 พิจารณาและอนมัุติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2554  
 Agenda 2 To consider and approve the Company’s audited financial statements for the year ended 31st December 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors 
 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตุลเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซาชิน จเิทนดรา เมธา / Mr. Sachin Jitendra Mehta 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายซันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2555 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of the audit committee whose term is expiring in 2012 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที่ 6  พิจารณาและอนมัุติคาตรวจสอบบัญชีประจําป 
 Agenda 6  To consider and approve the Auditor’s fee 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที่ 7  เร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 
   เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามขอสงสัย และใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามของผูถอืหุน (ถามี) จึงไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

 The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and 
shall not be considered as my voting as the shareholder. 

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีไมชัดเจนหรือในกรณีทีท่ี่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the 
Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to 
consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my intention as specified 

under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ลงชื่อ/Signature............................................................ผูมอบฉันทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถอืหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
 This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their 

Depository and Trustee in Thailand 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  A shareholder’s power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf. 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian 
business. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the 
appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that 

the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide 
evidence by specify in Form C. 
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 วาระที่ 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors 
 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตุลเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซาชิน จเิทนดรา เมธา / Mr. Sachin Jitendra Mehta 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายซันจีฟ สูท / Mr. Sanjeev Sood 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงในป 2555 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of the audit committee whose term is expiring in 2012 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที่ 6  พิจารณาและอนมัุติคาตรวจสอบบัญชีประจําป 
 Agenda 6  To consider and approve the Auditor’s fee 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที่ 7  เร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 
   เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามขอสงสัย และใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามของผูถอืหุน (ถามี) จึงไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
 
 
 
 
 
 

 (6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

 The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and 
shall not be considered as my voting as the shareholder. 

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีไมชัดเจนหรือในกรณีทีท่ี่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the 
Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to 
consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my intention as specified 

under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ลงชื่อ/Signature............................................................ผูมอบฉันทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถอืหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
 This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their 

Depository and Trustee in Thailand 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  A shareholder’s power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf. 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian 
business. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the 
appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 18/2555 ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555  เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
ฟนิกซ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อืน่ดวย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2012 to be held on Friday, 30th March 2012 at 15.00 hrs. at Ruamrudee 
Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 

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

 
วาระที่.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
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 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) 

Proxy Form C  
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand) 

 
เขียนที.่.................................................................................. 
Made at 
วันที่.................. เดือน................................. พ.ศ................... 
Date                  Month         Year 

 
(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.........………….......................................................................................... 
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes  

(3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 
  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อายุ 69 ปเลขท่ี 888/122, 128 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 69 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit 
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, 
Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok 10330 

 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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