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วนัที 14 กรกฏาคม 2558 

เรือง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครังที 22 วันที 29 กรกฏาคม 2558 

เรียน: ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 21 ประชมุเมือวนัที 16 กรกฎาคม 2557 
2. รายงานประจําปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 
3. ประวตัิของกรรมการทีจะพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ประวตัิของกรรมการทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการตรวจสอบ 
6. หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. เอกสารทีจําเป็นต้องนํามาแสดงเพือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
8. ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
9. หนงัสอืแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
10. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ชือ และรายละเอียดเกียวกบักรรมการอิสระทีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
11. แผนทีสถานทีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 
คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ครั งที 22 ในวนัพธุที 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที 1
ซอยสขุมุวิท 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110  เพือพิจารณาวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 21 เมือวันที 16 กรกฏาคม 2557 

ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 21 ซึงจดัขึ นเมือวนัที 16 กรกฏาคม 2557 ซึงสาํเนารายงานการประชมุ

ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี  (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพือพิจารณารับรอง 
  
 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ววา่ได้บนัทกึถกูต้องตามทีมกีาร      
เสนอในทีประชมุ 

วาระที 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิ นสุดวันที  31 มีนาคม  2558  ซึงได้รับการตรวจสอบ
แล้ว 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 เพือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกําไรขาดทุนเมือสิ นปี

การเงินของบริษัทฯ ซึงงบการเงินดงักลา่วได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และนําเสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิ 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี

สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2558 ซึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถกูต้องโดยผู้สอบบญัชี (นางสาวอรวรรณ ชณุห
กิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แล้ว รวมทั งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ดงันี  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 14,778 13,159 

หนี สินรวม (ล้านบาท) 3,296 3,296 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 11,482 9,863 

ยอดขาย (ล้านบาท) 6,608 6,608 

รายได้รวม (ล้านบาท) 6,990 7,018 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 994 850 

กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 3.31 2.83 
 
 รายละเอียดทั งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจําปี  ซึงได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ตามเอกสารแนบ 2 

วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 

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

 ในปี 2557-58 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.60 บาทต่อหุ้น ซึงคิดเป็น
เงินจํานวน 180 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสิทธิประโยชน์จากการ
สง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลทั งหมดตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 1502(2)/2552 

วนัพิจารณาสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที  9 กรกฏาคม 2558 และปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือการ
รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 
10 กรกฏาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 27 สงิหาคม 2558 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล  
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วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึงในสามจะออกจากตําแหนง่ในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้
กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหนง่  กรรมการทีออกจากตําแหน่งตาม
วาระตามข้อนี มีสทิธิกลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 

 กรรมการ  3 รายทีกําลงัจะออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 22 ของบริษัทฯ 
และทั งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการทั ง 3 รายนี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3  ทั งนี  กรรมการทีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  

 1. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
 2. นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายดีพาค มิททลั  กรรมการอิสระ 
 ความหมายของกรรมการอิสระ ซึงได้รับการกําหนดขึ นตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 บริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการสรรหา  แตก่ระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ซึง
จะพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์  และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงทีผ่าน
มา 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั งกรรมการทั ง 3 ทา่นกลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อนัเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในความสาํเร็จอนัตอ่เนืองของบริษัทฯ  

วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ

ไชย สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2558 – 31 
มีนาคม 2559 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง  

 รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 
1. คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ใบอนญุาตเลขที 6105 
2. คณุวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ใบอนญุาตเลขที 6333   
3. คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ ใบอนญุาตเลขที 3920   

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอจํานวน 1,250,000 บาท 
สาํหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้ว 
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 ปัจจุบันผู้ สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รายชือผู้ สอบบัญชี
ประกอบด้วย 
1. คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ใบอนญุาตเลขที 6105 
2. คณุวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ใบอนญุาตเลขที 6333   
3. คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ ใบอนญุาตเลขที 3920   

 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 
มีจํานวน 1,000,000 บาท  

 ผู้สอบบญัชีภายนอกไมม่ีความสมัพนัธ์ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคล
อืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นด้วยกบัคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชี

และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

พิจารณาเรืองอืน 

วาระที 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการตรวจสอบทีครบวาระให้เข้าดาํรงตาํแหน่งอีกครัง 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแตง่ตั งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงจะครบวาระในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีบทบาทหน้าทีสาํคญัในการให้ความช่วยเหลอื และให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการจดัการการ
สอบทานงบการเงินและการควบคุมภายในตลอดจนการปฏิบตัิตามกฏระเบียบข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 บริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการสรรหา แต่กระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึง
จะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ และมีความเห็นว่ากรรมการดงักลา่วสมควร
ได้รับการแตง่ตั งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 

 1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2. นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายจีเค ตลุเซียน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั งกรรมการทั ง 3 ท่านกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยประวตัิ

ของกรรมการทั ง 3 รายนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 และหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 
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วาระที 7 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ให้วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 22  ของ
บริษัทฯ เป็นวนัที 9 กรกฏาคม 2558 และให้ปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 10 กรกฏาคม 2558 

 บริษัทฯ ได้ประกาศหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 22 พร้อมทั งเอกสารแนบและแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com  ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมลูนกัลงทนุ 

 ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นได้สามารถมอบอํานาจให้ผู้ อืนหรือนายประกิต ประทีปะเสนซึงเป็น
กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึงมีรายละเอียดตามกําหนดในเอกสารแนบ 9 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) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครังที 21 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 21 ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึงประชมุวนัที 

16 กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลนิจิต เลขที 566 ถนนเพลนิจิต แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  และประชมุเสร็จสิ นเวลา 18.00 น. 

 ก่อนเริมการประชมุนายราเจส จาห์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและอธิบายหลกัเกณฑ์เกียวกบัการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

   นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลอืกอยา่งเป็นเอกฉนัท์ให้ทําหน้าทีเป็น ประธานในทีประชุม                             

ประธานได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั นเป็นจํานวนรวมทั งสิ น 172   คน  
(ทั งทีมาด้วยตนเองและมอบอํานาจ) โดยถือหุ้นรวมกนัทั งสิ น 252,855,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.29 ของหุ้นทีออกและเสนอ
ขายแล้วทั งหมดของบริษัทฯ จํานวน 300,000,000     หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ  จึงได้กลา่ว
เปิดประชมุ  และได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี   

ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแนะนําคณะกรรมการซึงได้เข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี   
นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดร. สานทรับ บี. มิซรา  กรรมการ 
นายจี.เค ตลุเซยีน   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
นายซนัจีฟ สทู   กรรมการและประธานบริษัท 
นายดีพาค มิททลั   กรรมการอิสระ 
นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบตุร .  กรรมการอิสระ  

ประธานได้แนะนํานายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายวนสั ศรีพรชยั ผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษัท อีวาย จํากดั  
ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนําทีมผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุดงันี  
นายราชา โมฮะเหมด็   ประธานร่วม 
นายปราพาท กุ๊ปตา  หวัหน้าฝ่ายการเงินและพาณิชย์ 
นายลทัธสทิธิ ทองแคล้ว  หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และบริหาร 
นายอามิต ไซนี   หวัหน้าฝ่ายการตลาด 
นายวิสทุธิ จิรภากรณ์  หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลย ี
นายราเจส จาร์   ผู้จดัการทัวไป (ฝ่ายการเงินและบญัชี) 
นายซนัดีฟ กมุาร์   ผู้ช่วยผู้จดัการทัวไป (ฝ่ายจดัซื อและคลงัพสัด)ุ 
นางสาวสดุารัตน์ พลเจริญ  ผู้ช่วยผู้จดัการทัวไป (ฝ่ายประกนัคณุภาพและฝึกอบรม) 
นายองอาจ ตยิะพิทยารัตน์  ผู้จดัการอาวโุส (ฝ่ายการตลาด) 
นางยพุา สงวนสจัจพงษ์  ผู้จดัการ (ฝ่ายการตลาด) 
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ประธานได้ขอให้นายซนัจีฟ สทู อา่นรายงานจากคณะกรรมการถงึผู้ ถือหุ้น  

วาระที 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 20 เมือวันที 12 กรกฏาคม 2556 
 ประธานได้แจ้งวา่สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 20 ประชมุเมือวนัที 12 กรกฏาคม 2556 ได้จดัสง่
ยงัผู้ ถือหุ้นทั งหมดพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุก่อนการประชมุนี แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

 ผู้ ถือหุ้นแนะนําให้บริษัทสง่รายงานการประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางอีเมล์ 

 ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 20 เมือวนัที 12 กรกฏาคม 2556 ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี  

เห็นด้วย (Approved) 252,855,160 หุ้น (shares) หรือ (or) 100% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 0 หุ้น (shares) หรือ (or) 0% 
งดออกเสยีง (Abstained) 0 หุ้น (shares) หรือ (or) 0% 

 

วาระที 2   พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2557 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว  
    ประธานได้แถลงผลการดาํเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 หลงัจากนั น
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึผลขาดทนุในบริษัท อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. จํากดั (AFCO) วา่ผลกระทบดงักลา่ว

ได้รวมไว้ในงบการเงินหรือไม ่ 
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่บริษัท  อเลก็ซานเดรีย ไฟเบอร์ เอส.เอ.อี. จํากดั (AFCO) ไมไ่ด้รวมอยูใ่นงบการเงินรวม

เนืองจากบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วน้อยกวา่ร้อยละ 20 แตผ่ลกระทบดงักลา่วได้ถกูรวมอยูใ่นงบการเงิน
สาํหรับปี 2557 แล้ว ตามทีบริษัทดงักลา่วได้มีการแจ้งชําระบญัชี ซึงมลูคา่เงินลงทนุทีเหลอือยูจ่ะแสดงไว้ในงบ
การเงินไตรมาสที 1 (เดือนเมษายน-มิถนุายน 2557) รายละเอียดดงักลา่วได้อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบข้อ 
12 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึวตัถปุระสงค์ของเงินกู้ยืมทีให้แก่ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส จํานวน 5,065 ล้าน
บาท รวมถงึดอกเบี ยคงค้างและกําหนดการจา่ยคืนเงินกู้   

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นบริษัทดงักลา่วร้อยละ 20.59 ซึงเงินกู้ยมืดงักลา่วได้ให้ตั งแตปี่ 2554 ตาม
รายการได้มาซึงสนิทรัพย์ของบริษัท โคลมัเบียน เคมิคลัส์ และมกํีาหนดการจา่ยคืนเงินกู้ดงักลา่วในปี 2559 ตามที
ได้ระบไุว้ในสญัญาเงินกู้  บริษัทฯ ได้มีการบนัทกึดอกเบี ยคงค้างตามเงือนไขในสญัญาดงักลา่ว 

 รายการได้มาซึงสนิทรัพย์ในบริษัท โคลมัเบียน เคมิคลัส์ ได้ผา่นการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นแล้วและในระหวา่งปีบริษัทฯ 
ไมไ่ด้มีการให้เงินกู้ยมืเพิมเติม 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึเงินกู้ยมืทีให้แก่ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส เป็นเงินกู้ ทีมีหลกัประกนัหรือไม ่
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่เงินกู้ยืมดงักลา่วเป็นเงินกู้ ทีไมม่ีหลกัประกนั อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว

ร้อยละ 20.59 
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ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึคณุภาพของคาร์บอนแบลค็ของจีนและแผนรับมือในอนาคตจากการแขง่ขนัของจีน 
ตอบ : นายซนัจีฟ สทู ชี แจงถึงความได้เปรียบในด้านต้นทนุของผู้ผลติจีน เนืองจากต้นทนุจากนํ ามนัถา่นหินมีราคาถกู และ

จีนยงัได้มีการปรับปรุงคณุภาพคาร์บอนแบลค็ในเกรดตา่ง ๆ ให้ดีขึ น ซึงประธานบริษัทฯ ได้กลา่วสรุปให้ทีประชมุ
ทราบถึงขั นตอนตา่ง ๆ ทีบริษัทฯ ได้ใช้เพือการแขง่ขนักบัผู้ผลติจีน เช่น การรักษาความแตกตา่งด้านคณุภาพรวมถงึ
การปรับปรุงในด้านต้นทนุ 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ทําไมบริษัทฯ จึงต้องชําระเงินจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท เหลยีวหนิง เบอร์ลา่ 
คาร์บอน จํากดั (LBCC) 

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่บริษัทดงักลา่วมีผลประกอบการขาดทนุอยา่งตอ่เนืองเป็นเวลาหลายปีและมีมลูคา่ของกิจการ
สทุธิทีติดลบกลา่วคือมีหนี สนิรวมมากกวา่สนิทรัพย์รวม บริษัทดงักลา่วยงัมเีงินกู้ยืมจากธนาคารเป็นจํานวนมาก
และสนิทรัพย์ทีมีอยูไ่มเ่พียงพอในการชําระคืนให้แก่ธนาคารและเจ้าหนี ของกิจการ ทําให้บริษัทฯ ต้องให้ความ
ช่วยเหลอืทางการเงินอยา่งตอ่เนือง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้จําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท
ดงักลา่วเพือยตุิการสญูเสยีเงินจํานวนมากในระยะเวลาทีจะตามมา อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้มกีารชําระเงินให้แก่ผู้
ซื อเนืองจากผู้ซื อจะได้รับหนี สนิมากกวา่สนิทรัพย์ 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 ซึงได้รับการตรวจสอบ
แล้ว ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  

เห็นด้วย (Approved) 252,205,264 หุ้น (shares) หรือ (or) 99.743% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 649,896 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.257% 
งดออกเสยีง (Abstained) 0 หุ้น (shares) หรือ (or) 0% 

 

วาระที 3  พิจารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล 
 ประธานได้กลา่ววา่ สาํหรับรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.44 บาทต่อหุ้น ซึงคิดเป็นเงินจํานวน 132 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะ
จ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลทั งหมดตาม
บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 1502(2)/2552, 1503(2)/2552 

วนัพิจารณาสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที 5 มิถนุายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพือการ
รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 6 มิถนุายน 
2557  และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 14 สงิหาคม 2557 

ประธานกลา่วต่อว่า คณะกรรมการได้ตดัสินใจในเรืองนี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพือการเติบโตในอนาคตและการลงทุนใน
โครงการตา่ง ๆ   

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตผุลทีไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราทีเพิมขึ นเนืองจากบริษัทมีผลกําไรและกําไรสะสม

ทีดี นอกจากนี อตัราการจ่ายเงินปันผลยงัตํากวา่เมือเทียบกบับริษัทอืนๆ  
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ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่การเสนอจา่ยเงินปันผลได้มีการพิจารณาจากปัจจยัตา่ง ๆ เช่น ความไมแ่นน่อนทางธุรกิจ 
ความจําเป็นของกระแสเงินสดสาํหรับรายจา่ยฝ่ายทนุและความยังยืนทางธุรกิจ ฯลฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอจา่ยเงินปันผลในอตัรา 0.44 ตอ่หุ้น 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราทีแตกตา่งได้หรือไม ่
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ถ้าทีประชมุผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัใินเรืองดงักลา่ว คณะกรรมการจะเสนอให้ทําการลงคะแนนเสยีง

ซึงเป็นทางเลอืกให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึงถ้ามจีะมีการพิจารณาตอ่ไป 
 
นอกจากนี ยงัได้รับคําแนะนําเพิมเติมจากผู้ถือหุ้นดงันี  

1. บริษัทฯ ควรมกีารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
2. บริษัทฯ ควรจา่ยเงินปันผลให้เร็วกวา่ 30 วนั หลงัจากได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที 
31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  

เห็นด้วย (Approved) 252,082,459 หุ้น (shares) หรือ (or) 99.6944% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 772,701 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.3056% 
งดออกเสยีง (Abstained) 0 หุ้น (shares) หรือ (or) 0% 

 
วาระที 4 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงตอ่ทีประชมุวา่ เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึง
ในสามจะออกจากตําแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่
อาจแบ่งได้เป็นสามสว่น ให้กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหน่ง    กรรมการ  3 
รายทีกําลงัจะออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 21  ของบริษัทฯ และทั งหมดมีสทิธิได้รับ
การเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการทั ง 3 รายนี  จะอยู่ในหนงัสือเชิญประชุม   ทั งนี  กรรมการที
พ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  
 1. ดร. สานทรับ มิซรา กรรมการ 
 2. นายจีเค ตลุเซียน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายซนัจีฟ สทู  กรรมการ 

  ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา  แต่กระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ   ซึงจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์  และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแต่
ละรายในช่วงทีผา่นมา 

 ผู้ ถือหุ้นแนะนําให้กรรมการทกุทา่นควรมีการถือหุ้นบางสว่นในบริษัทฯ  

 ประธานจึงขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
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 ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเลอืกตั งกรรมการทีต้องออกจากวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ
หนึง ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

ดร. สานทรับ มิซรา เห็นด้วย (Approved) 236,675,159 หุ้น (shares) หรือ (or) 93.6011% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 2,195,401 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.8682% 
งดออกเสยีง (Abstained) 13,984,600 หุ้น (shares) หรือ (or) 5.5307% 

นายจีเค ตลุเซียน เห็นด้วย (Approved) 236,676,259 หุ้น (shares) หรือ (or) 93.6015% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 2,195,401 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.8682% 
งดออกเสยีง (Abstained) 13,983,500 หุ้น (shares) หรือ (or) 5.5302% 

นายซนัจีฟ สทู เห็นด้วย (Approved) 236,676,159 หุ้น (shares) หรือ (or) 93.6015% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 2,195,401 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.8682% 
งดออกเสยีง (Abstained) 13,983,600 หุ้น (shares) หรือ (or) 5.5303% 

 
 
วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั งแต่วันที 1 

เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2557 ถึงวนัที 31 มีนาคม 
2558 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
 รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 

1. อรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ใบอนญุาตเลขที 6105  
2. วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ใบอนญุาตเลขที 6333 
3. วิไล บรูณกิตติโสภณ ใบอนญุาตเลขที 3920  

 ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกียวกบัผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี      
 ผู้สอบบญัชีภายนอกได้ปฏิบตัิหน้าทีของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คําแนะนําเกียวกบัระบบการควบคมุ
ภายในและความเสียงตา่งๆ   ทีเกียวข้องกบับริษัทฯ  อีกทั งยงัดาํรงไว้ซึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าทีของตน  

  คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอจํานวน 1,000,000 บาท สาํหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแต่วนัที 1 
เมษายน 2557 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2558 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้ว 
 ประธานยงักล่าวเพิมเติมอีกว่า รวมทั งเป็นการปฏิบตัิตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) เกียวกับการเปลียนผู้สอบบญัชีภายนอกเมือครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบญัชีภายนอกไม่มี
ความสมัพนัธ์ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึเหตผุลในการเปลียนผู้สอบบญัชี  
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่เป็นไปตามระเบียบในการเปลียนผู้สอบบญัชีภายนอกเมือครบระยะเวลา 5 ปี และสอดคล้อง

กบัหลกัธรรมาภิบาล ซึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการชี แจงถงึการเปลียนผู้สอบบญัชีให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึเหตผุลของคา่สอบบญัชีทีเพิมขึ น 
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ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถงึความเหมาะสมของ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีแล้วเห็นวา่เป็นจํานวนทีสมเหตสุมผลเมือพิจารณาจากทกัษะ ความสามารถ รวมถึง
ความชํานาญ ซึงคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีอยูใ่นอตัราใกล้เคยีงกบับริษัทอืน ๆ  

 ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั งผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
12 เดอืน ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 
 

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

การประชมุสิ นสดุในเวลา 18.00 น. 
 

 

นายประกิต ประทีปะเสน 
ประธานทีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย (Approved) 252,302,659 หุ้น (shares) หรือ (or) 99.7815% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 551,501 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.2181% 
งดออกเสยีง (Abstained) 1,000 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0004% 
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เอกสารแนบ 3                      
 
ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ 

1. นางราชาสรี เบอร์ล่า – กรรมการ 
อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  69 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- Bachelor of Arts (Chennai University , India) 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – ไมมี่ 

กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ (เป็นกรรมการทีมีถินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – เป็นมารดาของนายกมุาร์ 
มงักาลมั เบอร์ลา่ ซึงเป็นประธานกรรมการ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จํากดั 
กรรมการ บริษัทอดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 
2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  79 ปี 
ประวัติการศึกษา  
Bachelor of Commerce 
Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD 

จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 1,870 หุ้น (0.0006%) 

กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 2 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จํากดั 
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3. นายดีพาค มิททัล – กรรมการอิสระ 

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  71 ปี 
ประวัติการศึกษา   
- Chartered  Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) 
- Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) 
- Bachelor of Science  

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002, IOD 

- อบรมหลกัสตูร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD 

จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 256,250 หุ้น (0.0854%) 

กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท มิททลั คอนซลัแตนท์ แอนด์ เอ็น
เตอร์ไพรส์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากดั  

 
คณุสมบตัต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวข้องกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
- ไมมี่ประวตัิการทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีผา่นมา 
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เอกสารแนบ 4 

 
นิยามกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของ
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั(มหาชน) และได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึงเหมือนกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ดงันี  
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทั งในปัจจุบนัและ
ก่อนได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้องและบุตร รวมทั ง
คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ใน
ลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั งไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ทีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทั งใน
ปัจจบุนัและก่อนได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นทีมีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ทีเกียวข้องด้วย) ผู้ มี
อํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทั งในปัจจบุนั และก่อนได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึงรวมถงึการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 
2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นทีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั นด้วย ทั งในปัจจุบนัและก่อนได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการ
อิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแตง่ตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ ทีเกียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนยั
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั งนี  ภายหลงัได้รับการแต่งตั ง
ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั นเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

 

 15

 
เอกสารแนบ 5 

ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการตรวจสอบ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน – กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  72 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- Bachelor of Science in Business Administration, Silliman 
University, Philippines 
- M.B.A. (Wayne State University, USA.) 
- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of  
IOD 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 15,000 หุ้น (0.005%) 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

ประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ ด จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื องหลงัคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท สยามสหบริการ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท รองเท้าบาจาแหง่ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ลคักี เท็คซ์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาดทิพย์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
 

 
2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  79 ปี 
ประวัติการศึกษา  
Bachelor of Commerce 
Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 1,870 หุ้น (0.0006%) 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 2 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จํากดั 
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เอกสารแนบ 5 

ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการตรวจสอบ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน – กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  72 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- Bachelor of Science in Business Administration, Silliman 
University, Philippines 
- M.B.A. (Wayne State University, USA.) 
- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 1/2003) of  
IOD 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 15,000 หุ้น (0.005%) 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

ประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ ด จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท กระเบื องหลงัคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท สยามสหบริการ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท รองเท้าบาจาแหง่ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ลคักี เท็คซ์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาดทิพย์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
 

 
2. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  79 ปี 
ประวัติการศึกษา  
Bachelor of Commerce 
Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 1,870 หุ้น (0.0006%) 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 2 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จํากดั 
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3. นายจี เค ตุลเซียน – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  77 ปี 
ประวัติการศึกษา   
-  Bachelor of Science   
-  Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – ไมมี่ 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั ง จากทั งหมด 4 ครั ง 
(เป็นกรรมการทีมีถินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
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เอกสารแนบ 6 
 

หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เพือให้งบการเงินแสดงฐานะการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที 

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตั ง โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฏหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั งบคุคลทีมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทน
ของบคุคลดงักลา่ว รวมถึงการจดัให้มกีารประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีผู้บริหารเข้าประชมุด้วยอยา่งน้อย 1 ครั งตอ่
ปี เพือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเรืองตา่งๆ  

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทั งนี เพือให้มันใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึงรายการดงักลา่วต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานดงักลา่วจะประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี  

- ความเห็นเกียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฏหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าทีตามกฏบตัร 
- รายการอืนทีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตัิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 7 
 

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 8 
 
 
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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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 9 
 
วนัที  14 กรกฏาคม 2558 
 
เรือง     การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 22 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี แจง เรืองการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 22 ในวนัพธุที 29 กรกฎาคม 
2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวิท เลขที 1ซอยสขุมุวิท 22  แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ  10110  ดงันี  
 
 ในกรณีทีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ นายประกิต ประทีปะเสน (อาย ุ72 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 
 
บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคณุในความร่วมมือของทา่นทีมตีอ่บริษัทฯ ด้วยดเีสมอมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ 
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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               Sub-district 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................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      Sub-district              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      Sub-district              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      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 22 ในวนัพธุที 29
กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22   แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  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. 22 to be held on 
Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 10 
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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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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               Sub-district 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................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      Sub-district              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      Sub-district              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      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ72 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 72 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 22 ในวนัพธุที 29
กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  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. 22 to be held on 
Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 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 

Attachment No. 10 
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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 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 เมือวนัที 16 กรกฏาคม 2557 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014 

(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 สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2558 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2015  

(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 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve 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. นางราชาสรี เบอร์ล่า / Mrs. Rajashree Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายดีพาค มิททลั / Mr. Deepak Mittal 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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 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 พิจารณาเลือกตั งกรรมการตรวจสอบทีครบวาระ 
 Agenda 6 To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members 

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

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

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 



28

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำากัด (มหาชน)

 

 

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 22 ในวนัพธุที 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ 
เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, 
Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 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. 
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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               Sub-district 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................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      Sub-district              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      Sub-district              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      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ72 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 72 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. 10 
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คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 22 ในวนัพธุที 29
กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  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. 22 to be held on 
Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 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 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 เมือวนัที 16 กรกฏาคม 2557 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014 

(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  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2558 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the  year ended on 31st March 2015 

(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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................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. นางราชาสรี เบอร์ล่า / Mrs. Rajashree Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายดีพาค มิททลั / Mr. Deepak Mittal 
 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 พิจารณาเลือกตั งกรรมการตรวจสอบทีครบวาระ 
 Agenda 6 To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members 

(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. 
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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) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  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 22 ในวนัพธุที 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ 
เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, 
Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PCL.

Protecting the Future

Invitation to the Shareholders for
22  Annual General Meeting (AGM)

to be held on 29  July 2015 15:00 hrs.

Invitation to the Shareholders for
22  Annual General Meeting (AGM)

to be held on 29  July 2015 15:00 hrs.
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14 July 2015 
 
Sub:   Invitation to the Shareholders’ for 22nd Annual General Meeting (AGM) to be held on 29th July 

2015  
 
To:   Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 
Attachments: 

1. Copy of the Minutes of the 21st Annual General Meeting held on 16th July 2014 
2. Annual Report for the accounting year Apr 2014 to Mar 2015 
3. Curriculum vitae of the directors who retire by rotation and offer for reappointment 
4. The Company’s definition on Independent Director 
5. Curriculum vitae of the proposed persons to be elected as Audit Committee members 
6. Duties & Responsibilities of Audit Committee 
7. Document required to be presented for attending the AGM 
8. Company's Articles of Association concerning the shareholders meeting and vote casting 
9. Letter about appointment of proxy for AGM 
10. Proxy Form, name and detail of a member of Audit Committee who can be a proxy  
11. Map of the Annual General Meeting venue 

 
The Board of Directors of Thai Carbon Black Public Company Limited (the “Company”) resolved to hold 
the 22nd Annual General Meeting of the Company on Wednesday, the 29th July, 2015 at 15:00 hrs. at  
Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok–10110, 
Thailand, to transact the following agenda : 
 
Agenda 1   
To consider and adopt the minutes of 21st Annual General Meeting held on 16th July, 2014 
Necessity and Reason 
For the Annual General Meeting held on 16th July, 2014, the copy of minutes of the meeting is 
circulated along with this notice (Attachment 1). 
Opinion of the Board of Directors 
Shareholders should acknowledge the minutes, which the Board considered as correctly recorded. 
 
Agenda 2   
To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st 
March 2015 
Necessity and Reason  
In compliance with Public Companies Act, the Company shall prepare a balance sheet as well as 
statements of profit and loss at the end of the accounting year of the Company, which is to be audited 
and certified by auditor of the Company and presented for Shareholder's approval. 
Opinion of the Board of Directors 
The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements 
for the year ended 31st  March 2015, as duly audited and certified by the auditor Ms Orawan 
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Chunhakitpaisan of  KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit 
Committee.  
 
 
Summary of the Company's financial status and performance for the year 2014-15 is as follows: 
 

Particulars Unit Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

Assets Million THB 14,778 13,159 
Liabilities Million THB 3,296 3,296 
Shareholders’ Equity Million THB 11,482 9,863 
Sales Million THB 6,608 6,608 
Total revenue Million THB 6,990 7,018 
Net profit Million THB 994 850 
Earnings per share THB per share 3.31 2.83 

 
Complete details of the above are as shown in the Company's Annual Report as attachment no. 2, 
which is circulated along with this notice. 
 
Agenda 3   
To consider and approve the dividend payment  
Necessity and Reason 
It’s customary for companies to distribute a part of the profit earned during the year, after considering 
future outlook, economic environment, and requirements of funds for Capital expenditure, expansion, 
future growth and for investment in various projects. The dividend is recommended by Board of 
Directors and is to be approved by shareholders in General Meeting.  
For year 2014-15, the Board has recommended dividend at rate of Baht 0.60 per share amounting to 
Baht 180 million.  The total dividend amount will be paid from tax exempt net profit under BOI's 
promotion certificate no. 1502(2)/2552.  
The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend is 9th July, 2015 and the 
share registration book will be closed on 10th July 2015 for compiling shareholders' name under the 
Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 27th August, 
2015. 
 
Opinion of the Board of Directors 
The Board has recommended the Meeting to approve the dividend payment. 

 
Agenda 4    
To consider and approve appointment of Directors in place of those who retire by rotation  
Necessity and Reason 
As per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, who have held office 
longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the number is not a multiple of 
three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from the office. The directors 
retiring under this clause are eligible for re-election. 
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Following Directors retire by rotation in the 22nd Annual General Meeting and being eligible, offer them 
for re-appointment. The Curriculum Vitae of these 3 Directors is in the attachment No.3.  

 
1. Mrs. Rajashree Birla   Director 
2. Mr. S. S. Mahansaria  Independent Director/Audit Committee member 
3. Mr. Deepak Mittal   Independent Director 

  
The definition of Independent Director, which is determined as per the requirement of the Securities 
and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, is shown in attachment No.4. 
The Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by 
the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and 
performance of each Director for the previous period. 
 
Opinion of the Board of Directors 
The Board deems it appropriate to re-elect the directors who retire by rotation because of their varied 
knowledge, experience and competency they will contribute to the Company's success and progress. 

 
Agenda 5 
To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee 
 
Necessity and Reason 
The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai 
Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months’ period from 1st April 2015 to 31st March 
2016 on a fee of THB 1,250,000 plus reimbursement of expenses.   
Name of the Auditors are: 
Khun Orawan Chunhakitpaisan  License No. 6105  
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij License No. 6333 
Khun Wilai Buranakittisopon  License No. 3920 

 
In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,250,000 for the accounting 
year of 12 months’ period from 1st April 2015 to 31st March 2016 is appropriate.  
 
The present auditors of the Company are the same KPMG Phoomchai Audit Ltd., represented by 
following persons: 
Khun Orawan Chunhakitpaisan  License No. 6105  
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij License No. 6333 
Khun Wilai Buranakittisopon  License No. 3920 
Their remuneration for financial year April 2014 to March 2015 was THB 1,000,000.  
 
The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the 
Shareholders, or others related to those parties. 
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Opinion of the Board of Directors 
The Board accepted the recommendations of Audit Committee; and recommends to the Shareholders 
for appointment of the Auditor and fixing their remuneration as mentioned above. 
 
Other business 
 
Agenda 6 
To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members 
 

Necessity and Reason 
The Board has resolved to appoint the Audit Committee whose term is expiring in 2015. The Committee 
has been able to help the Board in studying the matters of importance, provide valuable inputs to the 
management and review the financial statements and internal control of the Company as well as 
compliance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Security and Exchange 
Commission. 
 
The Company does not have a nomination committee. However, the selection of audit committee is 
considered by the Board based on qualifications, experiences and capabilities and is of opinion that the 
following Independent directors should be appointed as members of audit committee. 
 
Mr. Prakit Pradipasen    Independent Director/  Chaiman of Audit Committee 
Mr. S.S. Mahansaria   Independent Director/  Audit Committee Member 
Mr. G. K. Tulsian   Independent Director/  Audit Committee Member 
 

Opinion of the Board of Directors 
The Board deems it appropriate to re-appoint Mr. Prakit Pradipasen as Chairman of the Audit 
Committee and Mr. S. S. Mahansaria & Mr G. K. Tulsian as members of the Audit Committee. The 
profile of Audit committee have been described in attachment no. 5 and the scope of duties and 
responsibilities of the Audit Committee have been described in attachment no. 6 
 

Agenda 7 
 
Any Other business  
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Notes: 
The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 22nd Annual 
General Meeting is 9th July, 2015 and share registration book will remain closed on 10th July 2015 for 
compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. 
The Company has also posted this invitation together with enclosures and Proxy Form on its website 
www.birlacarbon.com in section of investor information. 
Any shareholder who is unable to attend this meeting in person, may appoint another person or Mr. 
Prakit Pradipasen who is the Independent Director and a member and Chairman of the Audit 
Committee of the Company as detailed in attachment no. 9, provided appointment of such proxy is 
made in writing. If it is desired to appoint a proxy, the attached Proxy Form should be filled and signed 
by both the Shareholder and the Proxy and deposited with the Company officer before commencement 
of the meeting.  
You are cordially invited to attend the Meeting at the date, time and place as above mentioned. 
 
 
 
By order of the Board of Directors 

 
 
 

Sanjeev Sood 
President and Director 
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Attachment – 1 

 

 

THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED 
Minutes of the 21st Annual General Meeting of the Shareholders  

 
Minutes of the 21st Annual General Meeting of shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited 
(“the Company”) held on Wednesday, the 16th July, 2014 at 15:00 hrs at Novotel Bangkok Fenix Ploenchit 
Hotel, Ruamrudee Ballroom, 566 Phloenchit Road, Bangkok 10330, Thailand and concluded at 18:00 hrs 

Mr. Rajesh Jha, the Company Secretary welcomed to the shareholders and explained the rules for 
conducting the meeting and procedure of voting on agenda items. 

Mr. Prakit Pradipasen was unanimously elected as the Chairman of the meeting.  

The Chairman informed that the meeting is being attended by 172 shareholders present (including those 
represented by proxies), representing 252,855,160 shares equivalent to 84.29% of the Company's paid-up 
capital of 300,000,000  shares which constitutes the necessary quorum for  transacting the business as 
required by the Articles. The Chairman then declared the meeting opened and proposed the meeting to 
consider the following matters according to the agenda. 

The Chairman welcomed to the shareholders and introduced Directors present at the meeting: 

Mr. Prakit Pradipasen Independent Director / Chairman Audit Committee 
Dr. Santrupt Misra Director 
Mr. G. K. Tulsian Director/Audit Committee member 
Mr. Sanjeev Sood Director & President 
Mr. Deepak Mittal Independent  Director 
Mr. R. S. Thakralbutra Independent  Director 

 
He also introduced Mr. Termphong Opanaphan and Mr. Vanus Sinpornchai from EY Office Limited 
(Auditors).  
The President introduced the management team as under: 

Mr. Raja Mohamed Unit Head 
Mr. Prabhat Gupta Head Finance & Commercial 
Mr. Latthasit Thongkleaw Head-HR & Administration 
Mr. Amit Saini Head-Marketing 
Mr. Wisuth Jiraphakorn Head-Technology 
Mr. Rajesh Jha General Manager-F&A 
Mr. Sandeep Shandilya DGM-Purchase & Stores 
Ms. Sudarat DGM-QA & HRD 
Mr. Ongart T. Sr. Manager – Marketing 
Ms. Yupha Sanguansajjaphong Manager - Marketing 

 
At request of Chairman, Mr. Sood read out the Directors’ report to Shareholders. 
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Agenda 1  
To consider and adopt the minutes of 20th Annual General Meeting held on 12th July, 2013 

The Chairman informed that a copy of the minutes of Annual General Meeting held on 12th July 2013 was 
distributed to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. The Chairman 
requested the meeting to approve the minutes and invited questions from shareholders. 

There were suggestions to mention in minutes name of shareholders asking any question or giving any 
suggestion. Also it was suggested that minutes be circulated on email to all the shareholders.  
 
The minutes were approved  
by following voting: 
 
 
Agenda 2  
To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended 31st March 
2014 

The Chairman briefly explained the operating results of the Company for the year ended 31st March 2014.  
Chairman then invited questions from the shareholders. Management response to the questions was as 
below:  

Q  : Asked about whether losses of Alexandria Fiber Company SAE are included in Financial statements. 

A : Management responded that AFCO is not part of consolidated financial statement because the 
Company’s control in AFCO is less than 20%. The losses to the extent of equity erosion have been 
considered in financial statements of FY2014. As AFCO has decided to liquidate their business, 
provision for remaining investment value would be made in April-June 2014 quarterly financial 
statements. The details are given in Note 12 of Balance Sheet.  

Q  : Asked about the purpose of loan to Indigold Carbon Mauritius Limited for THB 5,065 million. Also 
asked about the interest accrual and repayment schedule of the loan.  

A : Management responded that the Company owns 20.59% equity in Indigold Carbon Mauritius 
Limited. The loan was given in year 2011 to finance acquisition of Columbian Chemicals and will be 
repaid in year 2016 as per loan agreement. Company is accruing interest on the loan as per 
contractual terms.  

 The acquisition of Columbian Chemicals was approved by shareholders. During the year, the 
company has not given any new loan.  

Q :  Asked about the loan given to Indigold Carbon Mauritius is a clean loan or it includes any security.  

A :  Management responded that the loan is clean loan, however your company owns 20.59% equity of 
Indigold Carbon Mauritius Limited.  

Q :  Asked about the quality of carbon black exported by China and future plan to counter the 
competition from Chinese carbon black. 

A :  Mr. Sood explained about the cost advantage enjoyed by Chinese manufacturers due to cheap 
availability of coal tar, and also the gradual quality improvements of Chinese products. He briefed 

Votes in favor 252,855,160 100.00% 
Votes against - - 
Abstained from - - 
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the meeting about various steps taken by the Company to compete against Chinese manufacturers, 
maintain quality differential and cost improvements.  

Q :  Asked about why the Company has to pay for disposal of shares in Liaoning Birla Carbon Co. Ltd, 
China (LBCC).  

A :  Management responded the due to continuous losses for past many years, the net worth of LBCC 
was negative. LBCC had large amounts of bank borrowings and assets were not sufficient to repay 
the bank borrowings and other creditors. TCB had to either continue supporting LBCC with more 
investments, or dispose of the shareholding. The Board of Directors considered sale of LBCC 
shareholding to stop your company from burning more cash in the times to come. However your 
company had to make payment to the buyer because the buyer was taking over the Company with 
more liabilities than assets.  

 After discussions, the agenda item was put to 
vote and approved by following voting as follows: 

  
Agenda 3    
To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2014 
 
The Chairman informed that for the year ended 31st March 2014, the Board has recommended dividend 
at rate of Baht 0.44 per share amounting to Baht 132 million.  The total dividend amount will be paid 
from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552, 1503(2)2552.  
The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 5th June, 
2014 and the share registration book was closed on 6th June 2014 for compiling shareholders' name 
under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 14th 
August, 2014. 
He informed that Board took this decision after considering future outlook, economic environment, and 
requirements of funds for Capital expenditure, expansion, future growth and for investment in various 
projects.  
He requested the General Meeting to consider and approve the dividend. 
Shareholders asked following questions and management responded as below: 

Q :  Asked about why the dividend is not higher because company has good profits and retained 
earnings? Asked about why the Company’s dividend payout is lower than other large companies in 
Thailand.  

A :  Management responded that the dividend proposal is considered taking many factors into account 
like uncertain business situation globally, cash flow requirements for capital expenditure and 
sustainability, etc. The Board has considered all factors before recommending dividend of 0.44 THB 
per share.  

Q :  Asked about whether shareholders can propose a different dividend rate than what is 
recommended by the Board of Directors.  

A :  Management responded if the shareholders meeting disapproves the Board’s recommendation 
through voting, the shareholders’ alternate proposal, if any, would be discussed.  

 

Votes in favor 252,205,264 99.7430% 
Votes against 649,896 0.2570% 
Abstained from - - 
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Also there were following suggestions  

- That the Company should pay some interim dividend during the year. 

- That the Company should pay dividend earlier than 30 days after approval from Shareholders’ 
meeting.  

 After discussions, the agenda item was put to 
vote and approved by following voting as follows: 

 
 
Agenda 4    
To consider and approve appointment of Directors who retire by rotation  
 
Chairman informed that per Company's Articles of Association Clause No.15, one third of the Directors, 
who have held office longest, shall retire from the office at every Annual General Meeting. If the 
number is not in multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire from 
the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election. Following Directors retire 
by rotation in the 21st Annual General Meeting and being eligible, have offered themselves for re-
appointment. The Curriculum Vitae of these 3 Directors is already provided in meeting invitation.  
 

1. Dr. Santrupt Misra   Director 
2. Mr. G. K. Tulsian   Independent Director/  Audit Committee member 
3. Mr. Sanjeev Sood   Director 

   
Chairman informed that the Company has no Nomination Committee, but the process of nomination 
has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, 
experiences and performance of each Director for the previous period. 
 
There was a suggestion that every director should hold some shares in the company.  
 
The meeting approved the reappointment of Directors by voting as follows: 
 

Dr. Santrupt Misra Votes in favor 236,675,159 93.6011 % 
Votes against 2,195,401 0.8682 % 
Absence from voting 13,984,600 5.5307% 

Mr. G. K. Tulsian Votes in favor 236,676,259 93.6015 % 
Votes against 2,195,401 0.8682 % 
Absence from voting 13,983,500 5.5302 % 

Mr. Sanjeev Sood Votes in favor 236,676,159 93.6015 % 
Votes against 2,195,401 0.8682 % 
Absence from voting 13,983,600 5.5303 % 

 
 
 
 
 

Votes in favor 252,082,459 99.6944% 
Votes against 772,701 0.3056% 
Abstained from - - 
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Agenda 5 
To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee for year 1st April 2014 to 31st 
March 2015  
 
The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Poomchai 
Audit Limited as audit firm for the accounting year from 1st April 2014 to 31st March 2015 on a fee of 
THB 1,000,000 plus reimbursement of expenses.   
 
Name of the Auditors are: 
Orawan Chunhakitpaisan License No. 6105  
Waiyawat Kosamarnchaiyakij License No. 6333  
Wilai Buranakittisopon  License No. 3920  

 
Chairman informed shareholders about Audit Committee’s recommendation regarding appointment of 
external Auditors. 
He further informed that this is in compliance with requirements of the Office of the Securities and 
Exchange Commission (SEC) with regards to the changing of the external auditor every 5 years. The 
external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the 
Shareholders, or others related to those parties. 
 
Shareholders asked following questions and management responded as below: 

Q :  Asked about the reason of change of Auditors?  

A :  Management responded that the as per guidelines to change auditors every five years and also a 
practice of good corporate governance, the Board has recommended this change to Shareholders.   

Q :  Asked about the reason of increase in Audit fees?  

A :  Management responded that audit committee and Board of Directors have looked into 
appropriateness of fees and found the proposed fees very reasonable considering the skills and 
efforts involved, and audit fees of similar other listed companies.   

 After discussions, the agenda item was put to 
vote and approved by following voting as follows: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votes in favor 252,302,659 99.7815 % 
Votes against 551,501 0.2181 % 
Absence from voting 
Shareholders, 

1,000 0.0004 % 
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Other business (if any) 
There being no other business to be discussed, the Chairman thanked the Shareholders for attending the 
meeting and approving all the proposals. 
 
The meeting concluded at 18:00 hrs. 
 
 
 
 
(Prakit Pradipasen)  
 Chairman of the Meeting 
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Attachment – 3 
Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment 

1. Mrs. Rajashree Birla, Director 
Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 

Age 69 
Education: - Bachelor of Arts (Chennai University, India) 
Shareholding – Nil 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2014-15 – None (being 
foreign director)  
Family relation among the management - Mother of 
Mr. Kumar Mangalam Birla (Chairman) 

Listed Companies 
Director Thai Rayon Public Company  Ltd 
Non Listed Companies 
Director Thai Acrylic Fibre Co. Ltd 
Director Thai Peroxide Company Ltd 
Director Indo Thai Synthetics Co. Ltd 
Director Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd 
Director Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd 

2. Mr. S. S. Mahansaria, Independent Director / Audit Committee member 
Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 

Age 79  
Education:  
Bachelor of Commerce 
Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
Attended Directors Certification Program (DCP 21/2002) 
of IOD 
Shareholding – 1,870 shares (0.0006%) 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2014-15 – 2 out of 4 
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 

Director Thai Rayon Public Company  Ltd 

Non Listed Companies 

Director Thai Acrylic Fibre Co. Ltd 

Director Thai Peroxide Company Ltd 

Director Indo Thai Synthetics Co. Ltd 

Director Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd 

3. Deepak Mittal, Independent Director 

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 
Age 71 
Education: - Chartered  Accountant (The Institute of  
                       Chartered Accountants of India) 
                    - Cost & Works Accountant (The Institute of 
                       Cost & Works Accountants of India) 
                    - Bachelor of Science  
Qualified Directors Certification Program (DCP 21/2002) 
of IOD 
Chartered Director (2/2007) of IOD 
Shareholding – 256,250 Shares (0.0854%) 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2014-15 – 4 out of 4 
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 
Director Nil 
Non Listed Companies 
Director Mittal Consultants & Enterprises Ltd 
Director Indo Thai Synthetics Co. Ltd 
Director Thai Acrylic Fibre Co. Ltd 

 
 

None of the Directors have any of the forbidden qualifications, namely a. Committing dishonesty and 
offence against property, or b. Entering into a transaction which may cause conflict of interest with Thai 
Carbon Black Public Co. Ltd. 
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Attachment – 4 
The Company’s Definition on Independent Director 
In compliance with the Company's good corporate governance, the Board of Directors has considered to 
appropriately define qualification of Independent Director same as those defined by the Capital Market 
Supervisory, as seen below: 
 
1. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company, 

subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held 
by a person connected to the independent director; 

2. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who 
receives regular salary, or controlling persons of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, 
same-level subsidiaries, major shareholder, or of the controlling persons of the Company both at 
present and at least 2 years prior to taking the independent directorship; 

3. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a 
parent, spouse, sibling, and children, including spouse of the children of management, major 
shareholders, controlling persons, or nominated persons to be management or controlling persons of 
the Company or subsidiaries; 

4. Not having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major 
shareholders or controlling persons of the Company with conflict of interest in a way which may 
obstruct his independent judgment, or not being significant shareholders or controlling persons having 
business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or 
controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the 
independent directorship; 

5. Not being the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or 
controlling persons of the Company and significant shareholders (holding more than 10 % of the total 
outstanding voting shares of the Company including those of the connected person) controlling 
persons or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, parent company, 
subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company both at present and 
at least 2 years prior to taking the independent directorship; 

6. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual 
service fee in the amount of more than Baht 2 Million from the Company, parent company, 
subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company, and not being 
significant shareholders, controlling persons, or partners of such professional service providers both at 
present and at least 2 years prior to taking the independent directorship; 

7. Not representing the Company's directors, major shareholders, or shareholders connecting to major 
shareholders; 

8. Not operating business with a conflict of interest with the Company, subsidiaries, or not being 
significant shareholders of the partnership, or not being director participating in management, an 
employee, a staff, a consultant who receive regular salary or holding shares more than 1 % of the total 
outstanding voting shares of other companies having conflict of interest with the Company or 
subsidiaries; 

9. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his 
opinion regarding the Company's operation. After the appointment, the Company's Independent 
Director may be authorized by the Board of Directors to make collective decisions on operating the 
Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholders, or 
controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed partaking in the 
management. 
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Attachment-5 

Curriculum-Vitae of the persons to be elected as Audit Committee members 

1. Mr. Prakit Pradipasen, Independent Director / Chairman of Audit Committee 
Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 

Age 72 
Education: - Bachelor of Science-Business Administration  
                      (Silliman University, Philippines) 
                    - M. B. A. (Wayne State University, USA)  
                    - Qualified Director Accreditation Program 
                      (DAP 1/2003) of IOD 
Shareholding – 15,000 Shares (0.005%) 
Conflict of interest – Nil 
Board/AC meeting attendance in 2014-15 – 4 out of 4 
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 
Chairman Asian Marine Services Pcl. 
Chairman Diamond Roofing Tiles Pcl. 
Chairman The Erawan Group Pcl. 
Director Siam United Services Pcl. 
Independent 
Director/Audit 
Committee member 

Bata Shoe of Thailand Pcl. 

Independent 
Director/Audit 
Committee member 

Luckytex (Thailand) Pcl. 

Independent 
Director/Audit 
Committee member 

Supalai Pcl. 
 

Independent 
Director/Audit 
Committee member 

Haad Thip Pcl. 

 
2. Mr. S. S. Mahansaria, Independent Director / Audit Committee member 
Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 

Age 79  
Education:  
Bachelor of Commerce 
Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
Attended Directors Certification Program (DCP 21/2002) 
of IOD 
Shareholding – 1,870 shares (0.0006%) 
Conflict of interest – Nil 
Board/AC meeting attendance in 2014-15 – 2 out of 4 
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 

Director Thai Rayon Public Company  Ltd 

Non Listed Companies 

Director Thai Acrylic Fibre Co. Ltd 

Director Thai Peroxide Company Ltd 

Director Indo Thai Synthetics Co. Ltd 

Director Thai Polyphosphate & Chemicals Co. Ltd 

 
3. Mr. G. K. Tulsian, Independent Director / Audit Committee member 

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 
Age 77 
Education: - Bachelor of Science 
Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
Shareholding – Nil 
Conflict of interest – Nil 
Board/AC meeting attendance in 2014-15 – 4 out of 4 
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 
Director Nil 
Non Listed Companies 
Director Nil 
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Attachment – 6 
 

Duties and Responsibilities of the Audit Committee 
 

1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate; 
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are 

suitable and efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve 
the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in 
charge of an internal audit; 

3. To review the company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s 
regulation, and the laws relative to the Company’s business; 

4. To consider select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to 
propose such person’s remuneration, as well as to attend a non management meeting with an 
auditor at least once a year; 

5. To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, 
to ensure that they are in compliance with the law and the Exchange’s regulations, and are 
reasonable and for the highest benefit of the Company; 

6. To prepare and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which 
must be signed by the audit committee’s chairman and consist of at least the following 
information; 
 

a. An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial 
report; 

b. An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system; 
c. An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s 

regulations, or the laws relating to the Company’s business; 
d. An opinion on the suitability of an auditor;  
e. An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests; 
f. The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings 

by each committee member; 
g. An opinion or overview comment received by the audit committee from its 

performance of duties in accordance with charter, and  
h. Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be 

known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and 
responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors. 
 

7. To perform any other act assigned by the Company’s Board of Directors, with the approval of the 
audit committee. 
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Attachment – 7 
 
 

Documents required to be presented for attending the Annual General Meeting 

In case that the shareholder attends the meeting in person: 
Please present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state 
enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) at the registration area before attending the 
meeting.  

In case of proxy: 
Please fill in the attached proxy form and submit the duly signed proxy form at the registration area 
before attending the meeting. The shareholders may choose to use other proxy form as prescribed by law. 

In case that the shareholder appointing the proxy is natural person, please submit: 
Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise 
officer/ or passport (in case of a foreigner) that is certified true copy by the shareholder appointing the 
proxy. 

In case that the shareholder appointing the proxy is juristic person, please submit: 
• Copy of Corporate Affidavit that is certified true copy by the authorized director(s) who sign(s) the 

proxy form and stamped with the company seal (if any). 
• Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of state 

enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the 
proxy form that is certified true copy. 

The proxy has to present the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of 
state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the proxy. The card would be exchanged for 
a meeting pass, and would be returned when leaving the meeting. 

The Company reserves the right to permit only person who presents correct and complete document(s) 
or evidence(s) to attend the meeting* 
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Attachment –8 

 
 

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting and Vote Casting 

Article 30 
The general meetings of the Company shall be held at the registered office of the Company or at such 
other place and such date and time as the directors may decide and indicate in the notice for the meeting. 

Article 31 
1) The Board of Directors shall arrange for an annual ordinary meeting of shareholders within four 

(4) months from the last day of the accounting period of the Company. 
2) All other general meetings are called "extraordinary meetings" 
3) The Board of Directors may summon extraordinary meetings of shareholders whenever the Board 

thinks fit or the shareholders holding shares altogether not less than one- fifths (1/5) of the total 
number shares issued or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares altogether not 
less than one-tenths (1/10) of the total number of shares issued may submit their names in a 
letter requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting of shareholders at 
any time but they shall give reasons for such a request in the said letter. In such case, the Board of 
Directors shall arrange for the meeting of shareholders to be held within one (1) month from the 
date of receipt of such request from the shareholders. 

Article 32 
In summoning a meeting of shareholders, whether ordinary or extraordinary, the Board of Directors shall 
deliver to shareholders and the Registrar notice of the meeting specifying the place, day, time and agenda 
of the meeting and the business to be transacted at the meeting together with sufficient details, stating 
clearly whether they will be for acknowledgement, for approval or for consideration including the 
opinions of the Board of Directors on the said matters, not less than seven (7) days before the date of the 
meeting. Besides, the notice of the meeting shall also be published for three (3) consecutive days in a 
newspaper with the last publication appearing not less than three (3) days prior to the date of the 
meeting. 

Article 33 
The meeting of shareholders must be attended by shareholders or proxies (if any) not less than twenty-
five (25) persons or not less than half of total number of shareholders holding in an aggregate number of 
shares not less than one-thirds (1/3) of all shares issued, to constitute a quorum. 

Article 34 
If at any meeting of shareholders, after one hour from the time fixed for the meeting a quorum is not 
constituted, and if such meeting of shareholders is requested for by the shareholders, such meeting shall 
be dissolved. If such meeting of shareholders is not called for by the shareholders, the meeting shall be 
adjourned to a new date to be notified in writing to every shareholder whose name appears in the Share 
Register within seven (7) days and at such adjourned meeting any number of shareholders actually 
present shall constitute a quorum. 
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Attachment –8 

 
 

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting and Vote Casting 

Article 30 
The general meetings of the Company shall be held at the registered office of the Company or at such 
other place and such date and time as the directors may decide and indicate in the notice for the meeting. 

Article 31 
1) The Board of Directors shall arrange for an annual ordinary meeting of shareholders within four 

(4) months from the last day of the accounting period of the Company. 
2) All other general meetings are called "extraordinary meetings" 
3) The Board of Directors may summon extraordinary meetings of shareholders whenever the Board 

thinks fit or the shareholders holding shares altogether not less than one- fifths (1/5) of the total 
number shares issued or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares altogether not 
less than one-tenths (1/10) of the total number of shares issued may submit their names in a 
letter requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting of shareholders at 
any time but they shall give reasons for such a request in the said letter. In such case, the Board of 
Directors shall arrange for the meeting of shareholders to be held within one (1) month from the 
date of receipt of such request from the shareholders. 

Article 32 
In summoning a meeting of shareholders, whether ordinary or extraordinary, the Board of Directors shall 
deliver to shareholders and the Registrar notice of the meeting specifying the place, day, time and agenda 
of the meeting and the business to be transacted at the meeting together with sufficient details, stating 
clearly whether they will be for acknowledgement, for approval or for consideration including the 
opinions of the Board of Directors on the said matters, not less than seven (7) days before the date of the 
meeting. Besides, the notice of the meeting shall also be published for three (3) consecutive days in a 
newspaper with the last publication appearing not less than three (3) days prior to the date of the 
meeting. 

Article 33 
The meeting of shareholders must be attended by shareholders or proxies (if any) not less than twenty-
five (25) persons or not less than half of total number of shareholders holding in an aggregate number of 
shares not less than one-thirds (1/3) of all shares issued, to constitute a quorum. 

Article 34 
If at any meeting of shareholders, after one hour from the time fixed for the meeting a quorum is not 
constituted, and if such meeting of shareholders is requested for by the shareholders, such meeting shall 
be dissolved. If such meeting of shareholders is not called for by the shareholders, the meeting shall be 
adjourned to a new date to be notified in writing to every shareholder whose name appears in the Share 
Register within seven (7) days and at such adjourned meeting any number of shareholders actually 
present shall constitute a quorum. 
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Article 35 
At a meeting of shareholders, a shareholder may appoint any other person who is sui juris by a proxy to 
appear and vote on his behalf. The proxy form must be dated and signed by the principal in the form 
prescribed by the Registrar, and which must contain at least the following: 
• number of shares held by the principal; 
• name of the proxy; 
• serial number of the meeting which the proxy is authorized to attend and vote. 
 
The instrument appointing the proxy must be deposited with the chairman or other person designated by 
the chairman at that meeting before commencement of the meeting. 
In the event the proxy appointed who is or is not a shareholder receives more than one (1) appointment 
as proxy, he shall be entitled to cast as many votes as appointments he holds in addition to his personal 
vote if he is a shareholder. 
 
Article 36 
The chairman of the Board of Directors shall preside over the meeting of shareholders. In the event the 
chairman is absent or unable to perform the duty, and in case there is a vice-chairman, the vice-chairman 
shall act as chairman. In case there is no vice-chairman or if there is one but he is absent or unable to 
perform the duty, the shareholders present shall elect a shareholder to act as chairman. 

Article 37 
In casting vote, one share shall be entitled to one vote and the resolution of the meeting of shareholders 
shall be supported by the following votes: 
1) in a normal case, by the majority vote of the shareholders who attend the meeting and have the right 

to vote. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote. 
2) in the following cases, by a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of 

shareholders present at the meeting and entitled to vote: 
a. the sale or transfer of whole or substantial part of business of the Company to other persons. 
b. the purchase or acceptance of transfer of business of other companies or private companies to 

the Company.  
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Attachment - 9 

 
14th July 2015 

 
Re:  Appointment of proxy for 22nd Annual General Meeting of 2014-15 
 
To:  The Shareholders 

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 22nd Annual General 
Meeting of 2014-15 to be held on Wednesday, the 29th July, 2015 at 15:00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn 
Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok–10110, Thailand as follows: 

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Prakit Pradipasen (Age 72), 
Independent Director and Audit Committee Chairman as your proxy. 

  
 Remark :  Mr. Prakit Pradipasen has  no interest in voting 

The Company attaches hereto the Proxy Form. In case that you would like to appoint the above person(s) 
as your Proxy, please send the Proxy Form to the Company, appointing such person, together with 
certified true copy of your identification card to the following address at least 3 days prior to the meeting, 
so that the Company can arrange the meeting properly: 
 

Company Secretary, 

Thai Carbon Black Public Company Limited 

888/122,128, Mahatun Plaza, 12th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

 
The Company would like to thank you for your cooperation in this regard. 

 
 
Sincerely, 

 
 
 
  (Sanjeev Sood) 

President and Director 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
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               Sub-district 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................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      Sub-district              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      Sub-district              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      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 22 ในวนัพธุที 29
กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22   แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  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. 22 to be held on 
Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 10 
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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               Sub-district 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................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      Sub-district              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      Sub-district              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      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 22 ในวนัพธุที 29
กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22   แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  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. 22 to be held on 
Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 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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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               Sub-district 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................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      Sub-district              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      Sub-district              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      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ72 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 72 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 22 ในวนัพธุที 29
กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  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. 22 to be held on 
Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 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 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 เมือวนัที 16 กรกฏาคม 2557 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014 

(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 สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2558 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2015  

(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 พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve 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. นางราชาสรี เบอร์ล่า / Mrs. Rajashree Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายดีพาค มิททลั / Mr. Deepak Mittal 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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 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 พิจารณาเลือกตั งกรรมการตรวจสอบทีครบวาระ 
 Agenda 6 To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members 

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

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

 
 
 

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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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 22 ในวนัพธุที 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ 
เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, 
Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 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. 
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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               Sub-district 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................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      Sub-district              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      Sub-district              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      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ72 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 72 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. 10 
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คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 22 ในวนัพธุที 29
กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  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. 22 to be held on 
Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, 
Bangkok 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 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 เมือวนัที 16 กรกฏาคม 2557 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 16th July 2014 

(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  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2558 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the  year ended on 31st March 2015 

(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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................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. นางราชาสรี เบอร์ล่า / Mrs. Rajashree Birla 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย / Mr. S.S. Mahansaria 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายดีพาค มิททลั / Mr. Deepak Mittal 
 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 พิจารณาเลือกตั งกรรมการตรวจสอบทีครบวาระ 
 Agenda 6 To consider and approve re-appointment of Audit Committee Members 

(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. 
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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) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  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 22 ในวนัพธุที 29 กรกฏาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สขุมุวทิ 
เลขที 1ซอยสขุมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Wednesday, 29th July 2015 at 15.00 hrs. at Ballroom 3, 
Holiday Inn Bangkok Sukhumvit, 1 Sukhumvit 22, Klongton, Klongtoey, Bangkok 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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................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  ไม่เห็นด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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Attachment 11


