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วนัที 25 มถินุายน 2556 

เรือง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผ้ถอืหุ้นประจาํปี ครังที ู 20 วันที 12 กรกฏาคม 2556 

เรียน: ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 19 ประชมุเมือวนัที 19 เมษายน 2556 
2. รายงานประจําปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 
3. ประวตัิของกรรมการทีจะพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. เอกสารทีจําเป็นต้องนํามาแสดงเพือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
6. ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
7. หนงัสอืแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
8. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ชือ และรายละเอียดเกียวกบักรรมการอิสระทีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. แผนทีสถานทีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 
คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ครั งที 20 ในวนัศกุร์ที 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน  โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยลั เมอริเดียน เลขที 
61  ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  เพือพิจารณาวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผ้ถอืหุ้นู  ครังที 19 เมือวันที 19 เมษายน 2556   

ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 19 ซึงจดัขึ นเมือวนัที 19 เมษายน 2556 ซึงสาํเนารายงานการประชมุได้

จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี  (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพือพิจารณารับรอง 
  
 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ววา่ได้บนัทกึถกูต้องตามทีมกีาร      
เสนอในทีประชมุ 
 

วาระที 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สิ นสุดวันที  31 มีนาคม  2556  ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 เพือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกําไรขาดทุนเมือสิ นปี

การเงินของบริษัทฯ ซึงงบการเงินดงักลา่วได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และนําเสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิ 
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 การเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากวนัที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็นวนัที 1 เมษายน – 31 มีนาคม ซึง
ได้รับการอนมุตัิจากกรมสรรพากรเป็นทีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงดําเนินการปิดรอบบญัชีสาํหรับระยะเวลา 3 เดอืน 
ตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556  

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 ซึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย
ถกูต้องโดยผู้สอบบญัชี (นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์) จากบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั แล้ว รวมทั งได้รับ
การพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยสรุปสถานะการเงินและผล
ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 15,861 13,454 
หนี สินรวม (ล้านบาท) 5,538 4,669 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 10,323 8,785 
ยอดขาย (ล้านบาท) 2,191 2,122 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,334 2,266 
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 234 (273) 
กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.78 (0.91) 

 
 รายละเอียดทั งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจําปี  ซึงได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี  

วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิทีจะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึงของกําไรทีได้รับในระหว่างปี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มใน
อนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพือการ
เติบโตในอนาคตและการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับ
การอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.11 บาทต่อหุ้น ซึงคิดเป็นเงินจํานวน 33 ล้านบาท จํานวนเงินปันผล
ทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลทั งหมดตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 1502(2)/2552, 1503(2)/2552 

วนัพิจารณาสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที  24  มิถนุายน 2556 และปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือการ
รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 
25 มิถนุายน 2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 9 สงิหาคม 2556 
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 การเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากวนัที 1 มกราคม – 31 ธันวาคม เป็นวนัที 1 เมษายน – 31 มีนาคม ซึง
ได้รับการอนมุตัิจากกรมสรรพากรเป็นทีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงดําเนินการปิดรอบบญัชีสาํหรับระยะเวลา 3 เดอืน 
ตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556  

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 ซึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย
ถกูต้องโดยผู้สอบบญัชี (นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์) จากบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั แล้ว รวมทั งได้รับ
การพิจารณาและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยสรุปสถานะการเงินและผล
ประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 15,861 13,454 
หนี สินรวม (ล้านบาท) 5,538 4,669 
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 10,323 8,785 
ยอดขาย (ล้านบาท) 2,191 2,122 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,334 2,266 
กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 234 (273) 
กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.78 (0.91) 

 
 รายละเอียดทั งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจําปี  ซึงได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี  

วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิทีจะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึงของกําไรทีได้รับในระหว่างปี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มใน
อนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพือการ
เติบโตในอนาคตและการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและเห็นควรได้รับ
การอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.11 บาทต่อหุ้น ซึงคิดเป็นเงินจํานวน 33 ล้านบาท จํานวนเงินปันผล
ทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลทั งหมดตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 1502(2)/2552, 1503(2)/2552 

วนัพิจารณาสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที  24  มิถนุายน 2556 และปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือการ
รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 
25 มิถนุายน 2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 9 สงิหาคม 2556 



 

 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล  

วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึงในสามจะออกจากตําแหนง่ในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้
กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหนง่  กรรมการทีออกจากตําแหน่งตาม
วาระตามข้อนี มีสทิธิกลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 

 กรรมการ  4 รายทีกําลงัจะออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 20 ของบริษัทฯ 
และทั งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการทั ง 4 รายนี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3  ทั งนี  กรรมการทีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  

 1. นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ 
 2. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบตุร กรรมการ 
 4. นายอาร์วิน เค. นีวาร์ กรรมการอิสระ 
 ความหมายของกรรมการอิสระ ซึงได้รับการกําหนดขึ นตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
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มา 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั งกรรมการทั ง 4 ทา่นกลบัเข้ามา
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วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน 
ตั งแต่วันที 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สํานกังาน เอินส์ท 

แอนด์ ยงั จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน  ตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2556 – 31 
มีนาคม 2557 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง  
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 รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 
1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ใบอนญุาตเลขที 4501   
2. นางสาว ทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ใบอนญุาตเลขที 3459 
3. นางสาว ศิราภรณ์  เอื ออนนัต์กลุ ใบอนญุาตเลขที 3844   

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกียวกบัผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี  
 ผู้สอบบัญชีภายนอกได้ปฏิบัติหน้าทีของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คําแนะนําเกียวกับระบบการ

ควบคมุภายในและความเสียงตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบับริษัทฯ อีกทั งยงัดํารงไว้ซึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที
ของตน 

 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอจํานวน 950,000 บาท สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแต่วนัที 1 
เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้ว 

 รวมทั งเป็นการปฏิบตัิตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) 
เกียวกบัการเปลียนผู้ตวัสอบบญัชีภายนอกเมือครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบญัชีภายนอกไม่มีความสมัพนัธ์ไม่ว่า
โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นด้วยกบัคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชี

และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

วาระที 6 พิจารณาและอนุมัติเพิมค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับบริษัทข้อที 13  

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
เพือตอบสนองความพากเพียรอย่างจริงจังของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุม
คณะกรรมาธิการตา่งๆ ในการดําเนินการประชมุตา่งๆ อย่างเหมาะสม  และโดยสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัิทัวไปใน
ประเทศ จึงเสนอให้เพิมคา่ตอบแทนของประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุคณะกรรมาธิการ
ตรวจสอบ ดงันี   

 ค่าตอบแทนสาํหรับการประชุมทุกครัง    ปัจจุบัน  เปลียนเป็น 
 ประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 25,000 บาท   35,000 บาท 
 ประธานการประชมุคณะกรรมาธิการตรวจสอบ 10,000 บาท         15,000 บาท 
 

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมาธิการตรวจสอบยงัคงเหมือนเดิมในจํานวน 25,000 บาท และ 10,000 
บาท ตามลาํดบั สาํหรับการประชมุทกุครั งทีเข้าร่วม  

เกียวกบัการเพิมค่าตอบแทนดงักล่าวเบื องต้น  จําเป็นต้องเปลียนข้อกําหนดในวรรคที 2  ข้อที 13  ของข้อบงัคบั
บริษัท ดงัปรากฏเบื องลา่งนี   
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 ข้อบังคับปัจจุบนั : 
กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการแตล่ะครั ง โดยมีอตัราไมเ่กินจํานวน 25,000 
บาท ตอ่การประชมุหนึงครั ง คา่ตอบแทนกรรมการในการปฏิบตัหิน้าทีอืนให้กําหนดโดยทีประชมุผู้ ถือหุ้น กรรมการ
มีสทิธิได้รับเงินคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทีกรรมการได้ใช้จ่ายไปในการปฏิบตัิหน้าทีนอกเหนือจากคา่ตอบแทนในการเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการ 

 ข้อบังคับใหม่ : 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมาธิการแต่ละครั ง  หรือ
การปฏิบตัิหน้าทีอืนใดตามทีทีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นกําหนดเป็นครั งคราวนั น  นอกจากนั นกรรมการต่างๆ ของบริษัท
ยงัมีสทิธิได้รับการชดใช้คืนคา่ใช้จ่ายใดทีเกิดขึ นจากการปฏิบตัิหน้าทีตา่งๆ ของตนด้วย  

สาํหรับวรรคที 1 ยงัคงเหมือนเดมิ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองการเปลียนแปลงดงักลา่ว 

วาระที 7 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ให้วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 20  ของ
บริษัทฯ เป็นวนัที 24 มิถนุายน 2556 และให้ปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 25 มิถนุายน 2556 

 บริษัทฯ ได้ประกาศหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 20 พร้อมทั งเอกสารแนบและแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com  ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมลูนกัลงทนุ 

 ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นได้สามารถมอบอํานาจให้ผู้ อืนหรือนายประกิต ประทีปะเสนซึงเป็น
กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึงมีรายละเอียดตามกําหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ 
ทั งนี  การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือ  หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั งผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ยืนแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะตามแนบซึงลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และมอบตอ่พนกังานของบริษัทฯ ก่อนเริมการประชมุ 

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชมุในวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ข้างต้น 

โดยคําสังคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 1 
 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผ้ถอืหุ้นครังที ู 19 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 19  ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึงประชมุเมือ

วนัที 19 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลนิจิต เลขที 566 ถนน
เพลนิจิต กรุงเทพฯ 10330  และประชมุเสร็จสิ นเวลา 18.30 น. 

 

  ก่อนเริมการประชมุนายราเจส จาห์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  
   

  นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลอืกอยา่งเป็นเอกฉนัท์ให้ทําหน้าทีเป็น ประธานในทีประชุม                             

ประธานได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั นเป็นจํานวนรวมทั งสิ น 161   คน 
(ทั งทีมาด้วยตนเองและมอบอํานาจ) โดยถือหุ้นรวมกนัทั งสิ น 217,707,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของหุ้นทีออกและเสนอ
ขายแล้วทั งหมดของบริษัทฯ จํานวน     300,000,000   หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ  จึงได้กลา่ว
เปิดประชมุ  และได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี   

 

ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแนะนําคณะกรรมการซึงได้เข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี   
นายซนัจีฟ สทู   กรรมการและประธานบริษัท 
นายซาชิน จิเทนดรา เมธา  กรรมการอิสระ 
นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 
นายดีพาค มิททลั   กรรมการ 
 

ประธานได้แนะนํานายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายวนสั สนิพรชยั ผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษัท  เอินส์ท  แอนด์ 
ยงั จํากดั  
 

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนําทีมผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุดงันี  
นายเค บี จอง   ประธานร่วม 
นายสเุรนดา ปานเด  รองประธานอาวโุส (ฝ่ายโรงงาน) 
นาย กอร์ราฟ ดเูบ   รองประธาน (ฝ่ายการตลาด) 
นายปราพาท กุ๊ปตา  รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
นายวิสทุธิ จิรภากรณ์   ผช่้วยผจ้ดัการทัวไป ู ู (ฝ่ายเทคโนโลยี) 
นางสาวสดุารัตน์ พลเจริญ  ผช่้วยผจ้ดัการทัวไปู ู  (ฝ่ายฝึกอบรม) 
นายองอาจ ตยิะพิทยารัตน์  ผจ้ดัการอาวโุสู  (ฝ่ายการตลาด) 
นางยพุา สงวนสจัจพงษ์  ผจ้ดัการ ู (ฝ่ายการตลาด) 
 

ลาํดบัตอ่ไปประธานได้ขอให้นาย ซนัจีฟ สทู ประธานบริษัทฯ อา่นรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ ถือหุ้น  
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เอกสารแนบ 1 
 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผ้ถอืหุ้นครังที ู 19 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 19  ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึงประชมุเมือ

วนัที 19 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลนิจิต เลขที 566 ถนน
เพลนิจิต กรุงเทพฯ 10330  และประชมุเสร็จสิ นเวลา 18.30 น. 

 

  ก่อนเริมการประชมุนายราเจส จาห์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  
   

  นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลอืกอยา่งเป็นเอกฉนัท์ให้ทําหน้าทีเป็น ประธานในทีประชุม                             

ประธานได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั นเป็นจํานวนรวมทั งสิ น 161   คน 
(ทั งทีมาด้วยตนเองและมอบอํานาจ) โดยถือหุ้นรวมกนัทั งสิ น 217,707,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของหุ้นทีออกและเสนอ
ขายแล้วทั งหมดของบริษัทฯ จํานวน     300,000,000   หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ  จึงได้กลา่ว
เปิดประชมุ  และได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี   

 

ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแนะนําคณะกรรมการซึงได้เข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี   
นายซนัจีฟ สทู   กรรมการและประธานบริษัท 
นายซาชิน จิเทนดรา เมธา  กรรมการอิสระ 
นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 
นายดีพาค มิททลั   กรรมการ 
 

ประธานได้แนะนํานายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายวนสั สนิพรชยั ผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษัท  เอินส์ท  แอนด์ 
ยงั จํากดั  
 

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนําทีมผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุดงันี  
นายเค บี จอง   ประธานร่วม 
นายสเุรนดา ปานเด  รองประธานอาวโุส (ฝ่ายโรงงาน) 
นาย กอร์ราฟ ดเูบ   รองประธาน (ฝ่ายการตลาด) 
นายปราพาท กุ๊ปตา  รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) 
นายวิสทุธิ จิรภากรณ์   ผช่้วยผจ้ดัการทัวไป ู ู (ฝ่ายเทคโนโลยี) 
นางสาวสดุารัตน์ พลเจริญ  ผช่้วยผจ้ดัการทัวไปู ู  (ฝ่ายฝึกอบรม) 
นายองอาจ ตยิะพิทยารัตน์  ผจ้ดัการอาวโุสู  (ฝ่ายการตลาด) 
นางยพุา สงวนสจัจพงษ์  ผจ้ดัการ ู (ฝ่ายการตลาด) 
 

ลาํดบัตอ่ไปประธานได้ขอให้นาย ซนัจีฟ สทู ประธานบริษัทฯ อา่นรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ ถือหุ้น  



 

หลงัจากนั น นายราเจส จาห์ ได้อธิบายหลกัเกณฑ์เกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
เมือผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นชอบวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลการลงมติ ตามทีกลา่วข้างต้นแล้ว 
ประธานได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  
 

วาระที 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผ้ถือหุ้นครังที ู 1/2556  เมือวันที 1 มีนาคม 2556  
 ประธานได้แจ้งวา่สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 ประชมุเมือวนัที 1 มนีาคม 2556 ได้
จดัสง่ยงัผู้ ถือหุ้นทั งหมดพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุก่อนการประชมุนี แล้ว ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและ
ข้อสงสยัตา่ง ๆ แล้ว ประธานจึงเสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
คําถาม   :   ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการรจดัสง่รายงานการประชมุให้กบัผู้ ถือหุ้นทนัทีภายหลงัการประชมุ 
คําตอบ    :    ฝ่ายบริหารอธิบายว่าต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ มติทีสําคญัในการ

ประชุมบริษัทฯ ได้อปัโหลดข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และรายละเอียดของรายงานการประชุมได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 เมือวนัที 1 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี  
 
 

 

 

วาระที 2   พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว  
    ประธานได้แถลงผลการดาํเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สาํหรับปี 2555 หลงัจากนั นประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้น
ซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
คําถาม :   ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเกียวกบัการแขง่ขนัจากประเทศจีนและกลยทุธ์ของบริษัทฯ  
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงจดุแข็งของบริษัทฯ  เช่น  มาตรฐานคณุภาพทีสงู  ความสามารถในการผลิต

เกรดสนิค้าทีมีคณุภาพสงู  ความหลากหลายของผลติภณัฑ์  ด้านอปุทานทีสอดคล้องและการจดัจําหน่ายสินค้า
ให้กบัลกูค้าตา่งๆ ในประเทศไทยได้ทนัเวลา  ความสมัพนัธ์ในระดบัโลกกบับริษัทยางรถยนต์ขนาดใหญ่  ตลอด
ทั งขั นตอนต่างๆ ทีบริษัทฯ กําลงัดําเนินการเพือปรับปรุงสถานะของการแข่งขนักับ คาร์บอนแบล็คต้นทุนตํา ที
จําหนา่ยโดยผู้ผลติขนาดเลก็จากประเทศจีนในภมูิภาค นอกจากนั นฝ่ายบริหาร ยงัแจ้งข้อจํากดัในการผลติสนิค้า
ให้ได้ในระดบัสงูจากวตัถดุิบนํ ามนัถ่านหิน ทีผู้ผลติขนาดเลก็จากจีนใช้อยู ่ 

คําถาม :   ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงยอดขายทีลดลงในขณะทีตลาดยานยนต์ของประเทศไทยแสดงถึงการเติบโตทีดี และ
โครงการช่วยเหลอืรถคนัแรกจากรัฐบาลของประเทศไทย  

คําตอบ :    ฝ่ายบริหารได้ชี แจงว่า ผลผลิตยางรถยนต์สว่นใหญ่ของประเทศไทยถกูสง่ออกไปยงัประเทศต่างๆ ในแถบยโุรป 
และสหรัฐอเมริกา อปุสงค์ยางรถยนต์ทีไม่มากจากยโุรปและสหรัฐอเมริกามีผลทําให้บริษัทยางรถยนต์ต่างๆ ใน

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  217,689,139 99.9832% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  2,670 0.0012% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 34,000 0.0156% 
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  ประเทศไทยมีการประกอบการในระดบั 6070% ของขีดความสามารถ รวมทั งอปุสงค์คาร์บอนแบล็คทีตําด้วย 
เช่นกนั  

คําถาม :    ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึเหตผุลทีผลประกอบการลดลงในไตรมาส 4 
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ ในระหวา่งไตรมาสที 4 นั น อปุสงค์จากบริษัทยางรถยนต์ต่างๆ ทัวโลกลดตําลง เนืองจาก 

การปรับปรุงแก้ไขรายการสนิค้าคงคลงั  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบักระแสเงินสดในระหวา่งปี  
คําตอบ  ฝ่ายบริหารได้ชี แจงว่า โดยพื นฐานแล้วกระแสเงินสดเข้าระหว่างปีถูกใช้ไปในการเพิมทุนดําเนินงาน และการ

ชําระคืนเงินกู้ยืมตา่งๆ ซึงรายละเอียดเพิมเติมปรากฏอยูใ่นงบกระแสเงินสด  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นขอแนะนําให้เปลียนนโยบายค่าเสือมราคาทรัพย์สินและทําให้การเสือมราคาทรัพย์สินใช้ช่วงเวลาที

ยาวนานขึ น และการเพิมมลูคา่ทรัพย์สนิเพือเพิมมลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น  
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายค่าเสือมราคาทรัพย์สินอย่างสมําเสมอ และ ผู้

ตรวจสอบบัญชีต่างๆ เห็นชอบกับความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว ฝ่ายบริหารยังไม่มีความคิดทีจะ
ดําเนินการเปลียนแปลงใดกบันโยบาย การเพิมมลูคา่มิใช่หลกัปฏิบตัิทีกระทํากนัโดยทัวไป  

คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบัรายได้จากดอกเบี ย เป็นรายได้ทีได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม ่ 
คําตอบ  ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ รายได้จากดอกเบี ยเป็นรายได้ทีต้องเสยีภาษี  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกียวกบัสญัญาเทคโนโลยีและการชําระคา่ลขิสทิธิตา่งๆ   
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงว่า สญัญาเทคโนโลยีต่างๆ ถือเป็นข้อมลูทีบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ และการเปิดเผย

ข้อมลูเพิมเติมนอกเหนือจากทีได้แสดงไว้ในงบการเงินต่างๆ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกบัผลประโยชน์ต่างๆ 
ของบริษัทฯ ได้  

คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบัอนพุนัธ์อตัราแลกเปลียน เป็นสญัญาอนพุนัธ์อตัราแลกเปลียนพื นฐานหรือไม ่ 
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ อนพุนัธ์อตัราแลกเปลียน เป็นสญัญาซื อ/ขายลว่งหน้าธรรมดา  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบัสถานะของการอนมุตัิจากกรมสรรพากรเกียวกบัการเปลียนแปลงรอบบญัชี  
คําตอบ  ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ ได้รับการอนมุตัิเป็นทีเรียบร้อยแล้ว  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงรายการธุรกรรมทีมีมูลค่าสงูในหุ้นของบริษัทฯ และการเคลือนไหวของราคาหุ้น และมีการ

เปลียนแปลงโครงสร้างการจดัการหรือไม ่ 
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ บริษัทฯ ไมม่ีการเปลียนแปลงในเรืองการบริหารจดัการ และบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเรือง

ธุรกรรมดงักลา่ว ราคาหุ้นเป็นไปตามผลประโยชน์การซื อและการขายในหุ้นของบริษัท และบริษัทหรือฝ่ายบริหาร
ไมไ่ด้คาดหวงัหรือได้รับอนญุาตให้เข้าไปแทรกแซงการค้าเสรีในตลาดหุ้นได้  

คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึเหตผุลตา่งๆ ในการแปลงเงินกู้ จํานวน 2  ล้านเหรียญสหรัฐ เพือเพิมทนุ  
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ เนืองจากการขาดทนุอยา่งตอ่เนืองของ บริษัท เหลียวหนิง เบอร์ลา่ คาร์บอน จํากดั ทําให้

กระทบตอ่มลูคา่สทุธิ ทําให้ต้องขอความช่วยเหลอืจากบริษัทฯ ซึงเป็นบริษัทแม่ โดยการเพิมทนุ   คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรแปลงเงินกู้ เป็นการเพิมทนุแทนการอดัฉีดเงิน  

คําถาม :  ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่า บริษัทฯ มีการเปลียนแปลงการตัดสินใจทีจะถอนเรืองยกเลิกข้อจํากัดของการถือหุ้ น
ชาวตา่งชาติ และสถานะในการยืนขอเป็นอยา่งไร  

คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการเปลียนแปลงการตดัสินใจในเรืองดงักล่าว และยงัอยู่ในขั นตอนการ
ดําเนินการ  
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ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สิ นสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี  
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  217,689,241 99.9832% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  2,670 0.0012% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 34,000 0.0156% 

 

วาระที 3  พิจารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 
 ประธานได้กลา่ววา่ ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.44 บาทต่อ
หุ้น ซึงคิดเป็นเงินจํานวน 132 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสิทธิประโยชน์จาก
การส่งเสริมการลงทุนซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั งหมดตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1768(2)/2548, 
1502(2)/2552, 1503(2)/2552 

วนัพิจารณาสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 คือวนัที 2 เมษายน 2556 
และปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือการรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในวนัที 3 เมษายน 2556  และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 16 พฤษภาคม 2556 

ประธานกลา่วต่อว่า คณะกรรมการได้ตดัสินใจในเรืองนี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพือการเติบโตในอนาคตและการลงทุนใน
โครงการตา่ง ๆ   

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงผลกําไรรวมทีสงูขึ นในปี 2555  เมือเปรียบเทียบกบัปีทีผา่นมา แตทํ่าไมบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปัน

ผลลดลง นอกจากนี เงินปันผลทีจ่ายลดลงยงัขดัแย้งกบันโยบายการจ่ายในอตัรา 2035%   
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่  มีความไมแ่นน่อนอยูส่งูมากในเรืองของโอกาสในอนาคตอนัใกล้ เนืองจากปัจจยัตา่งๆ หลาย

อย่าง และความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทานจากศกัยภาพทีเพิมขึ นจากประเทศจีน  ความแตกต่างของ
ต้นทนุระหว่างนํ ามนัถ่านหินกบันํ ามนัเอฟซีซี เวลาทีใช้ในการฟืนตวัทางเศรษฐกิจอยา่งยังยืนของ ยโุรปและสหรัฐ 
การเปลียนแปลงนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลทีเกิดขึ นบอ่ย ฯลฯ และความชดัเจนดงักลา่วทําให้ต้องใช้ความรอบคอบ
ในการบริหารจดัการเงินทนุ  และการสงวนทรัพยากรต่างๆ ในช่วงเวลานี  ก็ต้องเข้มข้นขึ น  นอกจากนั นยงัมีความ
จําเป็นในเรืองค่าใช้จ่ายทุนจํานวนมากด้านเทคโนโลยี  คุณภาพ  สขุอนามยั  และสิงแวดล้อม  เพือให้สามารถ
แข่งขนัได้และเป็นไปตามกฎหมายกําหนด  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดงักล่าวในขณะทีให้
คําแนะนําในเรืองการจ่ายเงินปันผลทีลดลง  

  ฝ่ายบริหารได้กล่าวยํ าถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 2035% อยู่ภายใต้บังคบัข้อพิจารณาเพิมเติมต่าง ๆ เช่น 
ความจําเป็นด้านกระแสเงินสด โอกาสทางธุรกิจ ฯลฯ   

คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการจ่ายเงินปันผล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 3 เดือน ตั งแตม่กราคม – มีนาคม 2556   
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ คําถามนี เป็นคําถามทีเกิดขึ นก่อนกําหนด เนืองจากคณะกรรมการบริษัทยงัมิได้ตรวจสอบ

งบการเงินตา่งๆ ทีผา่นการตรวจสอบแล้วของงวดดงักลา่ว  
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คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึคา่ตอบแทนของกรรมการวา่มกีารเปลียนแปลงหรือไม ่ 
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ คา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนทีเหมาะสมแล้วเมือเปรียบเทียบกบับริษัททีมขีนาดเทา่กนั

ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และยงัไมม่ีการเสนอเปลียนแปลงคา่ตอบแทนในขณะนี   
 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2555 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  214,835,541 98.6725% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  93,870 0.0431% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 2,796,500 1.2844% 

 

วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงตอ่ทีประชมุวา่ เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึง
ในสามจะออกจากตําแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่
อาจแบ่งได้เป็นสามสว่น ให้กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหน่ง    กรรมการ  4 
รายทีกําลงัจะออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 19  ของบริษัทฯ และทั งหมดมีสทิธิได้รับ
การเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการทั ง 4 รายนี  จะอยู่ในหนงัสือเชิญประชุม   ทั งนี  กรรมการที
พ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  
 1. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
 2. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายดีพาค มิททลั  กรรมการ 
 4. นางรัชนี คาจิจิ  กรรมการ 

  ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา  แต่กระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ   ซึงจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์  และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแต่
ละรายในช่วงทีผา่นมา 

หลงัจากนั นประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นได้ถามคําถามในวาระนี  ซึงผู้บริหารได้ตอบคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นขอแนะนําให้เปิดเผยข้อมูลเพิมเติมของคุณราชาสรี เบอร์ลา่ ในหวัข้อ Padma  Bhushan ทีได้รับจาก

รัฐบาลอินเดียจากคณุวฒุิของเธอ  
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารรับคําแนะนําดงักลา่วด้วยความขอบคณุ  
คําถาม : ผู้ ถือหุ้นขอให้แนะนํากรรมการบริษัทฯ 2 ทา่น จากทั งหมด 4 ทา่น ทีได้รับการเสนอให้แตง่ตั งเข้ามาใหม่ ซึงได้เข้า

ร่วมประชมุด้วย   
คําตอบ :  ประธานได้แนะนําโดยสรุปเกียวกบั นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย และ นายดีพาค มิททลั โดยเน้นทีจุดเด่นของ

กรรมการทั ง 2 ทา่น ทีมีความสมัพนัธ์อนัยาวนานกบับริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ และการมีสว่นในความสําเร็จของ
บริษัทฯ 

 

 
 



11



 

คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึคา่ตอบแทนของกรรมการวา่มกีารเปลียนแปลงหรือไม ่ 
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ คา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนทีเหมาะสมแล้วเมือเปรียบเทียบกบับริษัททีมขีนาดเทา่กนั

ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และยงัไมม่ีการเสนอเปลียนแปลงคา่ตอบแทนในขณะนี   
 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2555 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  214,835,541 98.6725% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  93,870 0.0431% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 2,796,500 1.2844% 

 

วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงตอ่ทีประชมุวา่ เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึง
ในสามจะออกจากตําแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่
อาจแบ่งได้เป็นสามสว่น ให้กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหน่ง    กรรมการ  4 
รายทีกําลงัจะออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 19  ของบริษัทฯ และทั งหมดมีสทิธิได้รับ
การเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการทั ง 4 รายนี  จะอยู่ในหนงัสือเชิญประชุม   ทั งนี  กรรมการที
พ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  
 1. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
 2. นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายดีพาค มิททลั  กรรมการ 
 4. นางรัชนี คาจิจิ  กรรมการ 

  ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา  แต่กระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ   ซึงจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์  และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแต่
ละรายในช่วงทีผา่นมา 

หลงัจากนั นประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นได้ถามคําถามในวาระนี  ซึงผู้บริหารได้ตอบคําถามจากผู้ ถือหุ้นดงันี  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นขอแนะนําให้เปิดเผยข้อมูลเพิมเติมของคุณราชาสรี เบอร์ลา่ ในหวัข้อ Padma  Bhushan ทีได้รับจาก

รัฐบาลอินเดียจากคณุวฒุิของเธอ  
คําตอบ :   ฝ่ายบริหารรับคําแนะนําดงักลา่วด้วยความขอบคณุ  
คําถาม : ผู้ ถือหุ้นขอให้แนะนํากรรมการบริษัทฯ 2 ทา่น จากทั งหมด 4 ทา่น ทีได้รับการเสนอให้แตง่ตั งเข้ามาใหม่ ซึงได้เข้า

ร่วมประชมุด้วย   
คําตอบ :  ประธานได้แนะนําโดยสรุปเกียวกบั นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย และ นายดีพาค มิททลั โดยเน้นทีจุดเด่นของ

กรรมการทั ง 2 ทา่น ทีมีความสมัพนัธ์อนัยาวนานกบับริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ และการมีสว่นในความสําเร็จของ
บริษัทฯ 

 

 
 



 

ประธานจึงขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเลอืกตั งกรรมการทีต้องออกจากวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  206,069,241 94.6462% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  11,622,670 5.3382% 

นางราชาสรี เบอร์ลา่ 

งดออกเสยีงลงคะแนน 34,000 0.0156% 
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  217,669,141 99.9739% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  22,770 0.0105% 

นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย 

งดออกเสยีงลงคะแนน 34,000 0.0156% 
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  206,069,141 94.6461% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  11,622,770 5.3383% 

นายดีพาค มิททลั 

งดออกเสยีงลงคะแนน 34,000 0.0156% 
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  206,069,141 94.6461% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  11,622,770 5.3383% 

นางรัชนี คาจิจิ 

งดออกเสยีงลงคะแนน 34,000 0.0156% 
 
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผ้ตรวจสอบบัญชีและู กําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน   

ตั งแต่วันที 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 
 ประธานกลา่วถึงการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชี (จากมกราคมธันวาคม เป็น เมษายน – มีนาคม) ซึงได้รับ
การอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น เมือวนัที 1 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการปิดรอบบัญชี
สาํหรับระยะเวลา 3 เดือน ตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 ก่อนทีจะเริมรอบระยะเวลาบญัชีปกติ 12 
เดือน เป็นวนัที 1 เมษายน ถึงวนัที 31 มีนาคม คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ควรเสนอบริษัท สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน  ตั งแต่วนัที 1 
มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 350,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
 รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ใบอนญุาตเลขที 4501   
2. นางสาว ทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ใบอนญุาตเลขที 3459 
3. นางสาว ศิราภรณ์  เอื ออนนัต์กลุ ใบอนญุาตเลขที 3844   

 ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกียวกบัผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี      
 ผู้สอบบญัชีภายนอกได้ปฏิบตัิหน้าทีของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คําแนะนําเกียวกบัระบบการควบคมุ
ภายในและความเสียงต่าง  ๆ   ทีเกียวข้องกับบริษัทฯ  อีกทั งยังดํารงไว้ซึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีของตน
 คา่ตอบแทน 350,000 บาท ของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอสําหรับระยะเวลา 3 เดือน ตั งแต่วนัที 1 มกราคม 
2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมเมือพิจารณาจากจํานวน 950,000 บาท สําหรับรอบระยะเวลา
เต็มปี 2555 
 ประธานยงักล่าวเพิมเติมอีกว่า รวมทั งเป็นการปฏิบตัิตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) เกียวกบัการเปลียนผู้ตวัสอบบญัชีภายนอกเมือครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบญัชีภายนอกไม่มี
ความสมัพนัธ์ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงการได้รับอนมุตัิการเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากกรมสรรพากร 
คําตอบ : ผู้บริหารตอบวา่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั งผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 3 เดือน 
ตั งแตว่นัที 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 
 

 
 
 
วาระที 6 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
  ประธานแจ้งวา่ วาระนี กําหนดเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพือให้คณะกรรมการได้ชี แจงข้อซกัถาม
หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ดงันั นจะไมม่กีารนําเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัแิละจะไมม่กีารลงมติใด ๆ ในวาระนี  
  
การประชมุสิ นสดุในเวลา 18.30 น. 

 

นายประกิต ประทีปะเสน 
ประธานทีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  217,669,711 99.9742% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  22,100 0.0101% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 34,100 0.0157% 
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ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
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คําตอบ : ผู้บริหารตอบวา่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั งผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 3 เดือน 
ตั งแตว่นัที 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 
 

 
 
 
วาระที 6 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
  ประธานแจ้งวา่ วาระนี กําหนดเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพือให้คณะกรรมการได้ชี แจงข้อซกัถาม
หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ดงันั นจะไมม่กีารนําเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัแิละจะไมม่กีารลงมติใด ๆ ในวาระนี  
  
การประชมุสิ นสดุในเวลา 18.30 น. 

 

นายประกิต ประทีปะเสน 
ประธานทีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  217,669,711 99.9742% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  22,100 0.0101% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 34,100 0.0157% 



 

 
เอกสารแนบ 3                      

 
ข้อมลกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ู  
 

1. นายกุมาร์ มังกาลัม เบอร์ล่า– ประธานกรรมการ 
อายุ 45 ปี 
ประวตักิารศกึษา  F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India), M.B.A. (London Business School) 
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท – ไม่มี 
กรรมการของบริษัททีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการทีมีถินฐานอยู่ในตา่งประเทศ) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  เป็นลกูชายของนางราชาสรี เบอร์ล่า ซึงเป็นกรรมการบริษัท 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ  บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
บริษัททีไม่ได้อย่ในตลาดหลักทรัพย์ ู   กรรมการ  บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากดั 

กรรมการ  บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จํากดั  
กรรมการ  บริษัท อินโดไทยซนิเทติกส์ จํากดั 
กรรมการ  บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จํากดั 
กรรมการ – บริษัท อดติยา เบอร์ล่า เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 
2. นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 70 ปี 
ประวัตกิารศกึษา  Bachelor of Science  Business Administration (Silliman University, Philippines), M.B.A. (Wayne State 
University, USA), อบรบหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of  IOD 
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท – 15,000 หุ้น (0.005%) 
กรรมการของบริษัททีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม –  2 ครั ง จากทั งหมด 2 ครั ง 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร  ไม่มี 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการ  บริษัท ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ ด จํากดั (มหาชน) 
    ประธานกรรมการ  บริษัท กระเบื องหลงัคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
    ประธานกรรมการ  บริษัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
    กรรมการ  บริษัท สยามสหบริการ จํากดั (มหาชน) 
    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ – บมจ. รองเท้าบาจาแหง่ประเทศไทย  
    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ – บริษัท ลคักี เทค็ซ์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ – บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 
    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท หาดทิพย์ จํากดั (มหาชน) 
บริษัททีไม่ได้อย่ในตลาดหลักทรัพย์ ู       ไม่มี 
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3. นายรายนิเดอร์ปาล ซิงห์ ทกัราลบุตร – กรรมการ  
อายุ 56 ปี 
ประวตักิารศกึษา  มธัยมปีที 6 
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท – ไม่มี 
กรรมการของบริษัททีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 1 ครั ง จากทั งหมด 2 ครั ง 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร – ไม่มี 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี 
บริษัททีไม่ได้อย่ในตลาดหลักทรัพย์ ู   กรรมการ – บริษัท ปันจาบดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

กรรมการ  บริษัท ไทยปันจาบ จํากดั 
กรรมการ  บริษัท โลตสัพาวเวอร์ จํากดั 
กรรมการ  บริษัท อลัที รีเจนซี พาค กรุงเทพ จํากดั 

 
4. นายอาร์วนิด์ เค นีวาร์  กรรมการอิสระ 
อายุ 67 ปี 
ประวตักิารศกึษา  B.A. (Honors) – Political Science  
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท – ไม่มี 
กรรมการของบริษัททีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการทีมีถินฐานอยู่ในตา่งประเทศ) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร – ไม่มี 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี 
บริษัททีไม่ได้อย่ในตลาดหลักทรัพย์ ู   ไม่มี 
 
คณุสมบตัิต้องห้าม 
 ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวข้องกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
 ไมม่ีประวตักิารทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีผา่นมา 
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เอกสารแนบ 4 
 
นิยามกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดีของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด(มหาชน) และได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึงเหมือนกับข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ดงันี  
 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทั งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

 
2. ไม่เป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทฯ ทั งในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้องและ

บตุร รวมทั งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 
4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ทั งในปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 
5. ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และ

ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ที
เกียวข้องด้วย) ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทั งในปัจจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั งเป็น
กรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 
6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รับ

คา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั นด้วย ทั งในปัจจบุนัและ
ก่อนได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 
7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ ที

เกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นทีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 
9. ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั งนี  ภายหลงัได้รับ

การแต่งตั งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้
ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระนั นเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
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เอกสารแนบ 5 
 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจะต้องนํามาในวนัประชุม 
 
กรณีทีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง: โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือ
เดินทาง (สาํหรับชาวตา่งประเทศ) บริเวณสถานทีลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 
กรณีมอบฉนัทะ 
กรอกข้อความลงในหนงัสอืมอบฉนัทะทีได้แนบมานี  และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทีลงนามโดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่ว บริเวณ
สถานทีลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ ทั งนี  ผู้ ถือหุ้นอาจเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบอืนตามทีกฏหมายกําหนดก็ได้ 
 
กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ยืน 
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือหนงัสอืเดินทาง(สาํหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้
มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
   
กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ยืน 
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนงัสอืเดินทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
 ทั งนี  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนงัสอื
เดินทาง (สาํหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
* บริษัทฯ ของสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารหรือหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชมุเทา่นั น* 
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เอกสารแนบ 6 
 
 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 30. 
การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ น ณ สาํนกังานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ทีอืนใดตามแตก่รรมการได้กําหนดและแจ้งไว้
ในหนงัสอืนดับอกกลา่วเรียกประชมุ 
 
ข้อ 31. 
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน (4) เดือน นบัแตว่นัสิ นสดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท 
การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึงให้เรียกวา่ ประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือเมือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ ยีสบิห้า (25) คน ซึงมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดได้เข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี คณะกรรมการจะต้องจดัการประชมุภายใน หนึง (1) เดือนนบัแตว่นัทีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 32. 
ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุไมว่า่จะเป็นการประชมุสามญัหรือวิสามญัก็ตาม 
พร้อมทั งระบ ุ สถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนมุตัิหรือเพือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ และ
โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ สาม (3) วนั 
 
ข้อ 33. 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีสบิห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกวา่กึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสาม (1/3) ของหุ้นทีจําหนา่ยได้
ทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 
ข้อ 34. 
ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั งหลงันี ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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เอกสารแนบ 6 
 
 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 30. 
การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ น ณ สาํนกังานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ทีอืนใดตามแตก่รรมการได้กําหนดและแจ้งไว้
ในหนงัสอืนดับอกกลา่วเรียกประชมุ 
 
ข้อ 31. 
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน (4) เดือน นบัแตว่นัสิ นสดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท 
การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึงให้เรียกวา่ ประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือเมือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ ยีสบิห้า (25) คน ซึงมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดได้เข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี คณะกรรมการจะต้องจดัการประชมุภายใน หนึง (1) เดือนนบัแตว่นัทีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 32. 
ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุไมว่า่จะเป็นการประชมุสามญัหรือวิสามญัก็ตาม 
พร้อมทั งระบ ุ สถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนมุตัิหรือเพือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ และ
โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ สาม (3) วนั 
 
ข้อ 33. 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีสบิห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกวา่กึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสาม (1/3) ของหุ้นทีจําหนา่ยได้
ทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 
ข้อ 34. 
ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั งหลงันี ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
 
 



 

ข้อ 35.  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอืนซึงบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการ
ประชมุก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัทีและลายมือชือของผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะและเป็นไปตามแบบทีนายทะเบียน
กําหนด ซึงอยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี  

 จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉนัทะถืออยู ่
 ชือผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ครั งทีของการประชมุทีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ รับมอบฉันทะทีปรากฏชือในใบมอบฉันทะจะต้องนําตราสารแต่งตั งผู้ รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้ เป็นประธานหรือบุคคลที
คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเกินกว่าหนึง (1) 
ราย ผู้ รับมอบฉนัทะนั นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบัคะแนนเสยีงของผู้ ทีแตง่ตั งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของ
ตนเองในกรณีทีเป็นผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 36. 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุใหญ่ แตถ้่าประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าทีในกรณีทีมีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีประธานในทีประชมุ แตถ้่ารองประธานกรรมการไมม่ีหรือถ้ามีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าทีก็ให้ทีประชมุแตง่ตั งผู้ ถือหุ้นหนึงคนขึ นเป็นประธานทีประชมุใหญ่ในคราวนั น 
 
ข้อ 37. 
มติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นนั น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี  
ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที
ประชมุออกเสยีงเพิมขึ นอีกหนึงเสยีงเป็นเสยีงชี ขาด 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสี (3/4) ของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึงมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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เอกสารแนบ 7 
 
วนัที  25 มิถนุายน 2556 
 
เรือง     การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 20 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี แจง เรืองการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 20 ในวนัที 12 กรกฎาคม 
2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั เมอริเดียน เลขที 61ถนนวิทย ุ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
10330 ดงันี  
 
 ในกรณีทีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ นายประกิต ประทีปะเสน (อาย ุ70 ปี) :    
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพือเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทั งนี  เพือให้จํานวนหุ้น
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 
หมายเหต ุนายประกิต ประทีปะเสน ไมม่ีสว่นได้เสยีในการลงคะแนน 
 
อนึง บริษัทฯได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุมาพร้อมกนันี    โดยในกรณีทีทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคล
ดงักลา่วข้างต้น กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึงระบชืุอบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของทา่น พร้อมทั งแนบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของทา่น ซึงรับรองสาํเนาถกูต้องกลบัคืนมายงับริษัทฯลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุอยา่งน้อย 3 วนั เพือความ
เรียบร้อยในการจดัเตรียมการประชมุ โดยจดัสง่มายงั 
 
เลขานกุารบริษัทฯ   
บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)   
888/122,128 ชั น 12 อาคารมหาทนุพลาซา่ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคณุในความร่วมมือของทา่นทีมตีอ่บริษัทฯด้วยดีเสมอมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 7 
 
วนัที  25 มิถนุายน 2556 
 
เรือง     การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 20 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี แจง เรืองการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 20 ในวนัที 12 กรกฎาคม 
2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั เมอริเดียน เลขที 61ถนนวิทย ุ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  
10330 ดงันี  
 
 ในกรณีทีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ นายประกิต ประทีปะเสน (อาย ุ70 ปี) :    
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพือเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทั งนี  เพือให้จํานวนหุ้น
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 
หมายเหต ุนายประกิต ประทีปะเสน ไมม่ีสว่นได้เสยีในการลงคะแนน 
 
อนึง บริษัทฯได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุมาพร้อมกนันี    โดยในกรณีทีทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคล
ดงักลา่วข้างต้น กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึงระบชืุอบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของทา่น พร้อมทั งแนบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของทา่น ซึงรับรองสาํเนาถกูต้องกลบัคืนมายงับริษัทฯลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุอยา่งน้อย 3 วนั เพือความ
เรียบร้อยในการจดัเตรียมการประชมุ โดยจดัสง่มายงั 
 
เลขานกุารบริษัทฯ   
บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)   
888/122,128 ชั น 12 อาคารมหาทนุพลาซา่ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคณุในความร่วมมือของทา่นทีมตีอ่บริษัทฯด้วยดีเสมอมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไป ซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A (Simple Form) 
 

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

 
(1) ข้าพเจ้า ..................................................................................…................................ สญัชาต ิ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยู่บ้านเลขที............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Subdistrict 
 อําเภอ/เขต........................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
 District        Province              Postal Code 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
  1. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 20 ในวนัศกุร์ที 12 
กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั เมอริเดียน เลขที 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือ
ทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on 
Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.  
 
 
 
 

ลงชือ/Signature............................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 

 
 
ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  

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

ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 




ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 




หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
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กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.  
 
 
 
 

ลงชือ/Signature............................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 

 
 
ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  

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

ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 




ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 




หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. (แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชดัเจนตายตัว) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

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

 
(1) ข้าพเจ้า ..................................................................................…................................ สญัชาต ิ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยู่บ้านเลขที............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Subdistrict 
 อําเภอ/เขต........................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
 District        Province              Postal Code 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
  1. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ70 ปี เลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 70 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 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 20 ในวนัศกุร์ที 12 
กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั เมอริเดียน เลขที 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือ
ทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on 
Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 19 เมือวนัที 19 เมษายน 2556 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 19 held on 19th April 2013 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2013  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตง่ตั งกรรมการทั งชุด / Appointment of all directors 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายประกิต ประทีปะเสน / Mr. Prakit Pradipasen 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบุตร / Mr. R.S. Thakralbutra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายอาร์วนิ เค. นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 19 เมือวนัที 19 เมษายน 2556 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 19 held on 19th April 2013 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2013  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล 
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตง่ตั งกรรมการทั งชุด / Appointment of all directors 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายประกิต ประทีปะเสน / Mr. Prakit Pradipasen 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบุตร / Mr. R.S. Thakralbutra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายอาร์วนิ เค. นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 
 



 

 
 วาระที 5 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 5 To consider and approve the Auditor’s appointment and  Audit fee  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 6 พิจารณาและอนมุตัเิพิมคา่ตอบแทนของประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 13 
 Agenda 6 To consider and approve to increase remuneration of Chairman of Board meetings and Amendment of Article 13 

of Articles of Association of the Company 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระที 7 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยัและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 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) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 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) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีที

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

 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. 
 
กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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. 
 

ลงชือ/Signature............................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 
 

ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 
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ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 




ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 




หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ 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. 
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ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 




ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 




หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ 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. 

 
 
 
 
 



 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที  20  ในวนัศกุร์ที  12  กรกฎาคม  2556  เวลา 15.00 น.  ณ  ห้องลอนดอน  โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั 
เมอริเดียน เลขที 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza 
Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
      

 
 

วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผ้ถือหุ้นเป็นผ้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน ู ู (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผ้รับฝากและดแลหุ้นู ู ) 

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

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

 
(1) ข้าพเจ้า ..................................................................................…................................ สญัชาต ิ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยู่บ้านเลขที............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Subdistrict 
 อําเภอ/เขต........................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
 District        Province              Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.........………….......................................................................................... 
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes  

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
  1. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ70 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 70 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 

 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 8 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผ้ถือหุ้นเป็นผ้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน ู ู (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผ้รับฝากและดแลหุ้นู ู ) 

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

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

 
(1) ข้าพเจ้า ..................................................................................…................................ สญัชาต ิ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยู่บ้านเลขที............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Subdistrict 
 อําเภอ/เขต........................................................จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
 District        Province              Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั.........………….......................................................................................... 
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes  

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 
  1. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขที...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ70 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 70 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 

 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 8 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 20 ในวนัศกุร์ที 12 
กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั เมอริเดียน เลขที 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือ
ทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on 
Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, 
Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั งนี  ดงันี  
 I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

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

มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
  Authorize in part, equal to: 

 หุ้นสามญั..................................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..................................................เสียง 
 No. of ordinary shares       shares, and having voting right for             votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ...............................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..................................................เสียง 
 No. of preferred shares       shares, and having voting right for              votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั งหมด..........................................................เสียง 
  Total voting right for      votes 

 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 19 เมือวนัที 19 เมษายน 2556 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 19 held on 19th April 2013 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2556 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2013  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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 วาระที 4 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตง่ตั งกรรมการทั งชุด / Appointment of all directors 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายประกิต ประทีปะเสน / Mr. Prakit Pradipasen 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบุตร / Mr. R.S. Thakralbutra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายอาร์วนิ เค. นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที 5 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 5 To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 6 พิจารณาและอนมุตัเิพิมคา่ตอบแทนของประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 13 
 Agenda 6 To consider and approve to increase remuneration of Chairman of Board meetings and Amendment of Article 13 

of Articles of Association of the Company 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 7  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 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) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 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. 
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 วาระที 4 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตง่ตั งกรรมการทั งชุด / Appointment of all directors 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายประกิต ประทีปะเสน / Mr. Prakit Pradipasen 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบุตร / Mr. R.S. Thakralbutra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
4. นายอาร์วนิ เค. นีวาร์ / Mr. Arvind K. Newar 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที 5 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 5 To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 6 พิจารณาและอนมุตัเิพิมคา่ตอบแทนของประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 13 
 Agenda 6 To consider and approve to increase remuneration of Chairman of Board meetings and Amendment of Article 13 

of Articles of Association of the Company 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 7  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 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) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 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) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีที
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

 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. 
กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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. 
 
 

ลงชือ/Signature............................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 

ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 




ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 






หมายเหตุ / Remarks: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฎชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั น 
 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. หลกัฐานทีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow: 

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

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

3. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที  20  ในวนัศกุร์ที  12  กรกฎาคม  2556  เวลา 15.00 น.  ณ  ห้องลอนดอน  โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั 
เมอริเดียน เลขที 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza 
Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 

        
 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 



ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที  20  ในวนัศกุร์ที  12  กรกฎาคม  2556  เวลา 15.00 น.  ณ  ห้องลอนดอน  โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั 
เมอริเดียน เลขที 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 20 to be held on Friday, 12th July 2013 at 15.00 hrs. at London Room, Plaza 
Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 

        
 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
วาระที.................... เรือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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