
หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเปนแบบทีง่ายไมซับซอน) 
                                                             - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่................................................... 
วันที่...................เดือน...................... พ.ศ. ............................. 

                           ขาพเจา..........................................................................................สัญชาติ.........................................     
อยูบานเลขที่.....................................................ถนน...............................................ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย........................ 
  เปนผูถือหุนของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)จํานวนหุน...................................หุน 
  ขอมอบฉันทะให 

(1) ...........................................................................อายุ.......................ป อยูบานเลขที่.................... 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...............................หรือ 

(2) ............................................................................อายุ........................ป อยูบานเลขที่................... 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย...............................หรือ 

(3) ............................................................................อายุ........................ป อยูบานเลขที่................... 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..................................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย............................... 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน การประชุมผูถือหุน
สามัญครั้งที่15/2552 วันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนบอลรูม 3 โรงแรมแกรนไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 
เลขที่ 494 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ .......................................ผูมอบฉันทะ 
                  (................................) 
 
      ลงช่ือ ......................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (................................) 
       

ลงช่ือ ......................................ผูรับมอบฉันทะ 
                  (................................) 

 
ลงช่ือ ......................................ผูรับมอบฉันทะ 

                  (................................) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวได 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

- - - - - - - - - - - - - - - 
               เขียนที่....................................................... 

วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ....................... 
(1) ขาพเจา.......................................................................................สัญชาติ........................................ 

อยูบานเลขที่.............................................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย............................ 
 

(2)    เปนผูถือหุนของของบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)จํานวนหุน..............................หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................เสียง ดังนี้ 
                                 หุนสามัญ.............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................เสียง 
  

(3) ขอมอบฉันทะให 
(1) ......................................................................อายุ..............ป อยูบานเลขที่............................................................... 

ถนน.............................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.................................หรือ 

 (2) ......................................................................อายุ..............ป อยูบานเลขที่............................................................. 
ถนน.............................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.................................หรือ 

 (3) ......................................................................อายุ..............ป อยูบานเลขที่............................................................. 
ถนน.............................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.................................หรือ 

 (4) นายประกิต ประทีปเสน  อายุ 67 ป  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทยคารบอนแบล็ค เลขที่ 888/122,128 ช้ัน 12 อาคารมหาทุนพลาซา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ 

 (5) นายซาชิน จิเทนดรา เมธา   อายุ 42 ป  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทยคารบอนแบล็ค เลขที่ 888/122,128 ช้ัน 12 อาคารมหาทุนพลาซา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือ 

 (6) นายรายินเดอรปาล ซิงห ทักราลบุตร  อายุ 52ป   กรรมการอิสระ 
บมจ. ไทยคารบอนแบล็ค เลขที่ 888/122,128 ช้ัน 12 อาคารมหาทุนพลาซา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาใน การประชุมผูถือหุน
สามัญครั้งที่15/2552 วันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนบอลรูม 3 โรงแรมแกรนไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 
เลขที่ 494 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ 
ดังนี้ 



 
 วาระที่   1.   พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 14 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  
 

 วาระที่ 2. พิจารณาอ

  
 

 วาระที่    3.   พิจารณ

  
 

 วาระที่   4.   พิจารณ

  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 วาระที่    5.พิจารณา

  
  
  

   
 
 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

นุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

าการจายเงินปนผลสําหรับป 2551 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

าเลือกต้ังกร
(ก) ให
(ข) ให
 

 ก
 

 ก
1. ช่ือ
 
2. ช่ือ
 
3. ช่ือ
  

เลือกต้ังกรร
(ก) ให
(ข) ให
1. ช่ือ
 
2. ช่ือ
 

รมการแทนกรรมกา
ผูรับมอบฉันทะมีส
ผูรับมอบฉันทะออก

ารแตงตั้งกรรมการท
เห็นดวย  

ารแตงตั้งกรรมการเป
กรรมการ นายกุมาร 

เห็นดวย  
กรรมการ นายประก

เห็นดวย  
กรรมการ นายซาชิน

เห็นดวย  

มการใหม 
ผูรับมอบฉันทะมีส
ผูรับมอบฉันทะออก
กรรมการ นาย จี. เค.

เห็นดวย  
กรรมการ ดร. สานท

เห็นดวย  
รที่ออกตามวาระ  
ิทธิพิจารณาและลงม
เสียงลงคะแนนตา

ั้งชุด 
ไมเห็นดวย 

นรายบุคคล 
มังกาลัม เบอรลา 

ไมเห็นดวย 
ิต ประทีปะเสน 

ไมเห็นดวย 
 จิเทนดรา เมธา 

ไมเห็นดวย 

ิทธิพิจารณาและลงม
เสียงลงคะแนนตา

 ตุลเชียน 
ไมเห็นดวย 

รับ บี. มิซรา 
ไมเห็นดวย 
ติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
มความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

งดออกเสียง 
งดออกเสียง 

งดออกเสียง 

งดออกเสียง 

ติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

มความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
งดออกเสียง 
งดออกเสียง 



 
วาระที่   6.พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 

 วาระที่    7.   แจงเพื่อทราบสําหรับคาตอบแทนกรรมการป 2551 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 

 วาระที่  8.    พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 เพื่อใหผูถือหุนไดซักถามและใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามของผูถือหุน (ถามี) จึงไมมีการลงมติ
ใดๆในวาระนี้ 
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
                                                  ลงช่ือ.......................................ผูมอบฉันทะ 
                (...................................) 
      
       ลงช่ือ......................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (...................................) 

 
ลงช่ือ......................................ผูรับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ......................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (...................................) 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาะเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
       


	ËÁÒÂàËµØ
	ËÁÒÂàËµØ

