
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)
THAI CARBON BLACK PCL.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ี 25 
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.
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วนัที 9 กรกฏาคม 2561 

เรือง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครังที 25 วันที 24 กรกฏาคม 2561 

เรียน: ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 24 ประชมุเมือวนัที 19 กรกฎาคม 2560 
2. รายงานประจําปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 
3. ประวตัิของกรรมการทีจะพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. เอกสารทีจําเป็นต้องนํามาแสดงเพือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
6. ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
7. หนงัสอืแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
8. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ชือ และรายละเอียดเกียวกบักรรมการอิสระทีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. แผนทีสถานทีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 
คณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
ครั งที  25   ในวนัองัคารที 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ 
ลกัซ์ชวัรี คอลเลค็ชัน กรุงเทพฯ เลขที 250 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ   10110  เพือพิจารณาวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 24 เมือวันที 19 กรกฏาคม 2560 

ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 24 ซึงจดัขึ นเมือวนัที 19 กรกฏาคม 2560 ซึงสาํเนารายงานการประชมุ

ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี  (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพือพิจารณารับรอง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 ผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ววา่ได้บนัทกึถกูต้องตามทีมกีาร      
เสนอในทีประชมุ 

วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท  สําหรับปีสิ นสุดวันที   31  มีนาคม 2561 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  สําหรับปีสิ นสุดวันที   31  มีนาคม   2561 
สาํหรับปีสิ นสุดวันที  31 มีนาคม  2561 

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท  สําหรับปีสิ นสดุวนัที   31  มีนาคม   2561 ได้ปรากฏในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการ

ตอ่ผู้ ถือหุ้น” และในหวัข้ออืนของรายงานประจําปี  ซึงได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั งนี  
ดงัปรากฏในสิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเห็นควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพือ
ทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท 
สาํหรับปีสิ นสดุวนัที  31 มีนาคม  2561 สาํหรับปีสิ นสดุวนัที  31 มีนาคม  2561 
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วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิ นสุดวันที  31 มีนาคม  2561  ซึงได้รับการตรวจสอบ
แล้ว 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 เพือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกําไรขาดทุนเมือสิ นปี

การเงินของบริษัทฯ ซึงงบการเงินดงักลา่วได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และนําเสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิ 

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี

สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2561 ซึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถกูต้องโดยผู้ สอบบัญชี (นางสาวอรวรรณ  
ชณุหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั แล้ว รวมทั งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ดงันี  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 18,048 14,221 

หนี สินรวม (ล้านบาท) 1,709 1,709 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 16,338 12,512 

ยอดขาย (ล้านบาท) 7,324 7,324 

รายได้รวม (ล้านบาท) 7,769 7,797 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,282 1,272 

กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 7.61 4.24 
 
 รายละเอียดทั งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจําปี  ซึงได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ตามเอกสารแนบ 2 

วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิทีจะจ่ายเงินปันผลจากส่วนหนึงของกําไรทีได้รับในระหว่างปี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มใน
อนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพือการ
เติบโตในอนาคต ความยังยืน และการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ซึงได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้วและ
เห็นควรได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 ในปี 2560-61 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา 1.00 บาทตอ่หุ้น ซึงคิดเป็นเงิน
จํานวน 300 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการทีได้รับสิทธิประโยชน์จากการ
สง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลทั งหมดตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 1502(2)/2552 

วนัพิจารณาสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที 11 มิถนุายน 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 17 สงิหาคม 2561 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล  

วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึงในสามจะออกจากตําแหนง่ในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้
กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหนง่  กรรมการทีออกจากตําแหน่งตาม
วาระตามข้อนี มีสทิธิกลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 

 กรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 25 ของบริษัทฯ และมีสิทธิ
ได้รับการเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกมีดงัตอ่ไปนี  

 1. นางราชาสรี เบอร์ลา่ กรรมการ 
 2. นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายดีพาค มิททลั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 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 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ

ไชย สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2561 – 31 
มีนาคม 2562 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,504,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง  

  รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 
1. คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ใบอนญุาตเลขที 6105 
2. คณุไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ใบอนญุาตเลขที 3565 
3. คณุวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ใบอนญุาตเลขที 6333   
4. คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ ใบอนญุาตเลขที 3920   
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอจํานวน 1,504,000 บาท 
สาํหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้ว 

 

 ปัจจุบันผู้ สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รายชือผู้ สอบบัญชี
ประกอบด้วย 
1. คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ใบอนญุาตเลขที 6105 
2. คณุไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ใบอนญุาตเลขที 3565 
3. คณุวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ใบอนญุาตเลขที 6333   
4. คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ ใบอนญุาตเลขที 3920   

 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 
มีจํานวน 1,457,000 บาท  

 ผู้สอบบญัชีภายนอกไมม่ีความสมัพนัธ์ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคล
อืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นด้วยกบัคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชี

และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

วาระที 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขชือบริษัท ตราประทับบริษัท และชือย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 1 (ชือบริษัท) เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขชือบริษัท 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 เพือเป็นการสร้างแบรนด์ Birla Carbon ให้สอดคล้องกบักลุม่ลกูค้าทีอยู่ตามประเทศต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้าง

ความแข็งแกร่งภายใต้แบรนด์ Birla Carbon ในตลาดทัวโลก 

รายการ ปัจจบุนั ใหม ่
ชือบริษัท บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) บริษัท เบอร์ลา่ คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 

ตราประทบั 

 
 
 
 
 

 
 

ชือยอ่หลกัทรัพย์ TCB BCT 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขชือบริษัท ตราประทบับริษัท 

และชือยอ่หลกัทรัพย์ และแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชือบริษัท) เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขชือบริษัท 

วาระที 8  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 51 เพือให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขชือบริษัทและตราประทับบริษัท 

  ความจาํเป็นและเหตุผล 
   คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 51  เพือให้สอดคล้องกบัการ

แก้ไขชือบริษัทและตราประทบับริษัท   

  ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 

และ ข้อ 51 เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขชือบริษัทและตราประทบับริษัท 

วาระที 9 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ให้วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมและออกเสยีงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 25 ของบริษัท
ฯ เป็นวนัที 11 มิถนุายน 2561บริษัทฯ ได้ประกาศหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพร้อมทั งเอกสารแนบ
และแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com  ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมลูนกัลงทนุ 

 ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้สามารถมอบอํานาจให้ผู้ อืนหรือนายประบ ูนาเรนท์ มาตู้   หรือ  นาย
จี เค ตลุเซียน กรรมการอิสระ ซึงมีรายละเอียดตามกําหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั งนี  การมอบ
ฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสอื  หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ยืนแบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามแนบ
ซึงลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และมอบตอ่พนกังานของบริษัทฯ ก่อนเริมการประชมุ 

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชมุในวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ข้างต้น 

โดยคําสังคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครังที 24 

 
วนัประชมุ : ในวนัพธุที 19  กรกฎาคม 2560 

เวลา : 14:00 น. 
สถานทีประชมุ : ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  2 ชั น 2 โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  รอยลัเมอริเดียน  เลขที61 

   ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 

  

นายราเจส จาห์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้ทําการกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นเข้าสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 24 เป็น
ภาษาองักฤษตามด้วยภาษาไทย 
 
นายซนัจีฟ สทู ได้ทําการเสนอให้นายดีพาค มิททลั เป็นประธานในทีประชมุ และนายจี เค ตลุเซียน  เป็นรองประธาน  
มีเพียงผู้ ถือหุ้นหนึงรายนายบาซนั กมุาร์ ดกูาร์ จากผู้ ถือหุ้นทั งหมด 118 คนทีคดัค้านให้ นายดพีาค มิททลั เป็นประธาน 
แตอ่ยา่งไรก็ตามนายดีพาค มิททลั ได้รับการเลอืกตั งเป็นเอกฉนัท์ให้เป็นประธานในทีประชมุ 
 
นายราเจส จาห์ ได้ทําการอธิบายหลกัเกณฑ์เกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ่วาระ โดย
นายราเจส จาห์ อธิบายเป็นภาษาองักฤษ และมีลา่มอธิบายเป็นภาษาไทยโดย ดร. ชนนัธร 

• ประธานจะกลา่วทีละวาระ 

• การลงคะแนนเสยีงจะเริมหลงัจากทีมีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

• ผู้ ถือหุ้น 1 ทา่นสามารถลงได้ 1 คะแนนเสยีงเทา่นั น 

• การลงคะแนนเสยีงมีเพียง 3 ทางเลอืก คอื เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีง โดยห้ามลงคะแนนเสยีง
มากกวา่ 1ทางเลอืก 

• เพือเป็นการประหยดัเวลา จะนบัเฉพาะคะแนนทีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงเทา่นั น 

• ผู้ ถือหุ้นทีลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงให้กรอกลงในใบลงคะแนนและยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีรับใบ 
ลงคะแนน  

• ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในทีประชมุจะประกาศผลคะแนน  
• ประธานขอความร่วมมือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุปิดโทรศพัท์มือถือหรือตั งระบบสัน 

• เพือเป็นการเคารพเวลาของผู้ ถือหุ้นทา่นอืน ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นถามคาํถามตามวาระการประชมุเทา่นั น 

• เพือความชดัเจนยิงขึ น ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นเขียนคําถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือความเข้าใจและตอบ
คําถามในภายหลงั 

• ทางบริษัทฯ ยินดีรับฟังทกุข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ทางบริษัทขอสงวนไว้ในตอนท้ายของการประชมุหลงั
จบจากวาระการประชมุทั งหมดเรียบร้อยแล้ว 
 

ตอ่จากนั นนายราเจส จาห์ ได้เชิญนายพีรพฒัน์ ผู้จดัการฝ่ายรักษาความปลอดภยัจากโรงแรมพลาซา่ แอทธินี  อธิบาย
เรืองระบบการรักษาความปลอดภยัและขั นตอนในการปฏิบตัิในกรณีฉกุเฉิน 
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นอกจากนี นายราเจส จาห์ ได้แจ้งวา่ทางบริษัทฯ ได้มีการริเริมให้เยียมชมโรงงานให้กบัผู้ ถือหุ้นทีสนใจเยียมชมธุรกิจของ
บริษัทเพือเป็นการเพิมความสมัพนัธ์แก่นกัลงทนุจงึใคร่ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทีสนใจแจ้งชือและทีอยูต่ิดตอ่ได้ทีจดุ
ลงทะเบียน และบริษัทฯ จะทําการประกาศวนัทีและเวลาในภายหลงั 
 
ประธานได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่มผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุในขณะนั นเป็นจํานวนรวมทั งสิ น 100 คน (ทั ง
ทีมาด้วยตนเองและมอบอํานาจ) โดยถือหุ้นรวมกนัทั งสิ น 253,955,251 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 84.6518% ของหุ้นทีออกและ
เสนอขายแล้วทั งหมดของบริษัทฯ จํานวน 300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจงึได้ 
กลา่วเปิดประชมุ และได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  
ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแนะนําคณะกรรมการซึงได้เข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี  
นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบตุร    กรรมการอิสระ 

นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้   กรรมการอิสระ 

นายดีพาค มิททลั     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายสานทรับ มิซรา    กรรมการ 

นายจี เค ตลุเซยีน    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
นายซนัจีฟ สทู       กรรมการและประธานบริษัท 
 
ประธานได้แนะนํา Mr. Paul Flipse, นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล และ นางสาวภณัฑิลา ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เค
พีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนําทีมผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุดงันี  
นายสเุรนดรา ปานเดย์    ประธานร่วม 

นายราเจส จาห์    ผู้จดัการทัวไป (ฝ่ายการเงินและบญัชี) และเลขานกุารบริษัท  
นายอามิต ไซนี    หวัหน้าฝ่ายการตลาด  
นายซนัดีฟ กมุาร์    หวัหน้าฝ่ายซพัพลายเชน 

นายธนกฤต สแีก้วนํ าใส   ผู้จดัการฝ่ายสาธารณปูการ  
นายสกล ตั งแตง่    หวัหน้าฝ่ายเครือมือวดั 
นางสาวอติกานต์ ปิ นสขุ   รองผู้จดัการทัวไปฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

นายโสภณ บญุเชิด    รองผู้จดัการทัวไปฝ่ายควบคมุคณุภาพ  
นายองอาจ ตยิะพิทยารัตน์   ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการตลาด 

นางยพุา สงวนสจัจพงษ์   ผู้จดัการ (ฝ่ายการตลาด) 
นางสาวอรวรรณ ระฆงัสมบรูณ์  ผู้จดัการ (ฝ่ายการเงิน) 
นางสาววชิราพร ตองออ่น   ผู้ช่วยผู้จดัการ (ฝ่ายบญัชี) 
 
ประธานได้ขอให้นายซนัจีฟ สทู อา่นรายงานจากคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้นซึงได้เผยแพร่ไปยงัผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี 
2560 แล้วและให้ลา่มอา่นเป็นภาษาไทยโดยนางสาวณด ี
ผู้ ถือหุ้นนายบาซนั ดกูาร์ ใด้เสนอแนะให้นําเสนอรายงานจากคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นวาระแยกให้ผู้ ถือหุ้นเพือ
รับทราบ 
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ถาม: นายสธีุร์ สหสัสะรังษี ได้กลา่วขอบคณุ นายซนัจีฟ สทู ประธานบริษัทฯ ทีสรุปรายงานจากคณะกรรมการต่อผู้ ถือ
หุ้นให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบและได้ขอให้นําเสนอพื นหลงัอตุสาหกรรมและมุมมองทางธุรกิจของบริษัทก่อนเริมวาระ
การประชมุ นอกจากนี ยงัต้องการทราบถึงแนวโน้มการปรับตวัของราคาเพราะอตัราการใช้กําลงัการผลติได้ลดลง
และผลกระทบจากทีประเทศจีนใช้ถ่านหินเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางสภาพ
อากาศทีไมพ่งึประสงค์ทําให้อตัราการผลติในจีนลดลง ประเทศจีนจะมีการทุ่มตลาดด้านราคาหรือไม่ เพราะจีน
กําลงัเพง่เลง็การสง่ออกมายงัตลาดไทยและจะสง่ผลตอ่ตลาดโลกและนโยบายด้านราคาของบริษัทอยา่งไร  
บริษัทฯ มีเป้าหมายการสง่ออกทีชดัเจนหรือไม่และแนวโน้มของตลาดโลกจะเป็นอย่างไรเนืองจากบริษัทได้ต่อ
อายเุงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) และจะมีผลกระทบอย่างไรกบับริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีรายได้อยา่งมากในปีนี และมีความสามารถในการทํากําไรเพิมขึ นจากนั นเขาได้กลา่วขอบคณุและชืนชม
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในการเพิมปริมาณการขายขึ นร้อยละ 15 และการเติบโตของผลกําไร 

ตอบ: ประธานกลา่วขอบคณุ นายสธีุร์ ทีให้กําลงัใจและยินดีรับฟังความคิดเห็นทั งหมดและบริษัทยงัยินดตีอบคาํถาม
ทกุข้อ ตวัแทนฝ่ายบริหารได้อธิบายวา่สถานการณ์ยงัมคีวามผนัผวนอยูม่ากและไมอ่าจคาดการณ์ได้ประเทศจีน
ได้มีการเคร่งครัดเรืองสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ด้านการเงินอยา่งมากทําให้มีการรวมอตุสาหกรรมเกิดขึ น 
ประเทศจีนยงัคงเป็นประเทศทีมปีริมาณการผลติคาร์บอนแบลค็เกินกําลงัอตัราการใช้กําลงัการผลติ (utilization 
rate) อยูที่ประมาณ 70% 

ฝ่ายบริหารยงักลา่วเพิมวา่ในปีทีผา่นมาเนืองจากประเทศจีนมีภาวะมลพิษทีเพิมสงูขึ นทําให้โรงงานหลายแหง่ใน
ประเทศจีนปิดตวัลงซึงสง่ผลให้บริษัทผลติยางรถในประเทศต้องหยดุชะงกัทําให้บริษัทเหลา่นี ต้องหยดุการผลติ
ชัวคราวซึงทางบริษัทได้ให้ความสาํคญักบัลกูค้าทีได้รับผลกระทบเหลา่นี และได้นําเสนอผลติภณัฑ์ของบริษัท ไม่
เพียงแตช่ว่ยเสริมความเชือมันของบริษัททีก่อตั งมายาวนานกวา่ 35 ปี ในประเทศไทยเทา่นั น แตย่งัได้รับการ
สนบัสนนุเป็นซพัพลายเออร์ทีนา่เชือถืออีกด้วย แม้แตบ่ริษัทผลติยางของจีนยงัได้เริมมกีารซื อขายและย้ายคําสัง
ซื อมายงับริษัทฯ ซึงเราให้ความสาํคญักบัการมีสว่นร่วมกบัลกูค้าอยูเ่สมอ 

 
นายบาซนั ดกูาร์ กลา่วขอบคณุกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทีทําให้อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (earning per share) และ
ความสามารถในการทํากําไรสงูขึ น ฯลฯ และมีข้อเสนอแนะตอ่รายงานของกรรมการดงันี  

1. ขอให้บริษัทเข้าร่วมในการจดัอนัดบัดชันีความยังยืนเนืองจากจะชว่ยเพิมมลูคา่ตลาด 

2. มีสว่นร่วมในการกํากบัดแูลกิจการของ IOD 

3. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการรวมแทนผลประกอบการเฉพาะกิจการ 

ประธานกลา่วขอบคณุ นายบาซนั ดกูาร์ สาํหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

จากนั นประธานจงึเริมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 
 
ประธานได้แจ้งวา่สาํเนารายงานประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครั งที 23 ซึงจดัขึ นเมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 สาํเนารายงานการ
ประชมุ ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว 
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ถาม: นายธารา ชลปราณี กลา่วถึงรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 23 ในหน้าที 7 โดยมีข้อเสนอแนะให้ใสชื่อ
ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะคําถาม ทีประธานตอบวา่ไมถื่อเป็นสาระสาํคญั นายธาราแจ้งวา่ทางบริษัทได้โทรศพัท์ไปถามวา่
มีคําถามใด ๆ เกียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทีกําลงัจะมาถึงนี หรือไมแ่ละสงสยัว่ามีการโทรศพัท์ไป
ยงัผู้ ถือหุ้นทุกรายหรือไม่และทําไมต้องมีการโทรหาผู้ ถือหุ้นเพือซักถามก่อนแต่การระบุชือผู้ ถือหุ้นในแต่ละ
คําถามกลบัถือว่าไม่สําคญั ทั งนี รายงานจากคณะกรรมการต่อผู้ ถือหุ้นควรบรรจุไว้ในวาระที 2 เนืองจากเป็น
ข้อมลูทีสาํคญัและสามารถรวมกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯเนืองจากมีความเกียวข้องกนั 

ตอบ: 
 
 

ผู้บริหารชี แจงว่าการโทรศพัท์เป็นความคิดริเริมของบริษัทเพือเป็นการลดเวลาทีใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นใน
ประเด็นทีสาํคญัโดยการตอบคําถามบางเรืองของผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าและเป็นการสุม่โทรไมเ่ฉพาะเจาะจงผู้
ถือหุ้นรายใดรายหนึง สาํหรับรายงานจากคณะกรรมการตามวาระที 2 บริษัทฯ จะนําไปพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการ 
 

นายบาซนั ดกูาร์ กลา่วเพิมเติมวา่ ก.ล.ต. ได้แนะนําให้มกีารการบนัทกึและระบชืุอผู้ ถือหุ้นทีถามคําถาม  
ผู้บริหารกลา่วขอบคณุนายบาซนั ดกูาร์ สาํหรับคําแนะนําและทางบริษัทจะนําไปพิจารณา นอกจากนี ประธานยงักลา่ว
เพิมเติมวา่หากข้อเสนอแนะนี อยูภ่ายใต้กฏและข้อบงัคบัของ ก.ล.ต. บริษัทจะปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัดภายใต้การกํากบั
ดแูลกิจการ (Corporate Governance) รวมถงึให้ข้อมลูทีครบถ้วนและถกูต้องเกียวกบับริษัท  
 
นายฮั งใช้ อคัควสักลุ ในนามของสมาคมผู้ ถือหุ้นแหง่ประเทศไทยเห็นด้วยกบันายธารา ชลปราณี ในเรืองดงัตอ่ไปนี  

1. การบนัทกึชือของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะคําถามในรายงานการประชมุและ 

2. รายงานจากคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้นควรอยูใ่นวาระที 2 สาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งตอ่ไปเพือให้ผู้ ถือ
หุ้น / นกัลงทนุทีมีศกัยภาพได้ทราบถึงความท้าทายทีบริษัทเผชิญอยูแ่ละรายละเอียดอืน ๆ 

นายฮั งใช้ ยงักลา่วชืนชมผลการดําเนินงานของบริษัท และกลา่วขอบคณุผู้บริหารด้วยเช่นกนั 

ประธานกลา่วขอบคณุนายฮั งใช้ สาํหรับความคิดเห็นและจะนํามาพิจารณา 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 ด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี  
 

เห็นด้วย (Approved) 254,748,876 99.9606% 
ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 400 0.0002% 
งดออกเสยีง (Abstained) 100,100 0.0392% 

 
 
วาระที 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการ

ตรวจสอบแล้ว  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิ นสดุ
วนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบและรับรองความถกูต้องโดยผู้สอบบญัชี (นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล) 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั แล้ว รวมทั งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ  
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ประธานกลา่วเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆดงันี  
ถาม: นายบาซนั ดกูาร์ ขอให้ระบหุมายเลขหน้าในการรายงานประจําปีฉบบัภาษาองักฤษและกลา่วเสริมวา่คา่

บําเหน็จบํานาญรายเดือนเป็นคา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการของบริษัทและเนืองจากนายดีพาค มทิทลั ดํารง
ตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระซึงไมค่วรได้รับคา่บําเหน็จบํานาญนี  (ตามทีอ้างถงึหน้า 30 ของรายงานประจําปี 
2560) เนืองจากคา่ตอบแทนกรรมการได้รวมอยูใ่นงบการเงิน และตามเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการออกโดย 
ก.ล.ต. ซึงกําหนดให้คา่ตอบแทนกรรมการแยกออกเป็นอีกวาระหนึง และกลา่วเสริมวา่ในปี 2551 นายดีพาค 
มิททลั ดํารงตาํแหนง่เป็นกรรมการบริษัท แตเ่นืองจากถกูแตง่ตั งเป็นกรรมการอิสระในภายหลงัจึงไมค่วรได้รับ
สทิธิดงักลา่ว 

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี แจงวา่ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและเรืองเงินบําเหน็จบํานาญนี ได้รับการอนมุตัจิากที
ประชมุผู้ ถือหุ้นเมือเดือนเมษายน ในปี 2551 บริษัทฯ ชี แจงเพิมเติมวา่เนืองจากนายดีพาค มิททลั เป็นพนกังาน
ของบริษัทมายาวนานเงินบํานาญนี ได้รับตามเกณฑ์ดงักลา่ว ไมไ่ด้เป็นไปตามเกณฑ์การเป็นกรรมการ และ
บริษัทฯ ได้ขอความเห็นทางกฎหมายและได้ผา่นมติทีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที
ดี ทั งนี ความเห็นทางกฎหมายชี วา่เงินบํานาญทีให้แก่พนกังานทีเกษียณอายไุมไ่ด้อยูใ่นลกัษณะของเงินเดือน
และด้วยเหตนีุ ผู้ รับบํานาญสามารถเป็นกรรมการอิสระได้ เนืองจากนายบาซนั ดกูาร์ ได้ยกบรรทดัฐานการกํากบั
ดแูลกิจการไว้ บริษัทจะนําเรืองนี ไปปรึกษากบัทีปรึกษาด้านกฎหมายอีกครั งหนึง 

 
ถาม: นายปราโมทย์ ลบิรัตนสกลุ ถามคําถามตอ่ไปนี  

1. อ้างถงึหน้าที 33 ของรายงานประจําปี 2560 เกียวกบัการเพิมขึ นของกําไรสทุธิจากปีก่อนเนืองมาจาก 
คา่ชดเชยประกนัภยัจํานวน 3,692 ล้านบาท ของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) คา่ชดเชย
ดงักลา่วอยูใ่นงบการเงินหรือไม?่ 

2. หากไมม่ีรายการเงินชดเชยจากการประภยั บริษัทจะยงัคงทํากําไรอยูห่รือไม?่ 
3. ในงบกําไรขาดทนุทําไมรายได้เงินปันผลจึงลดลงจาก 44,931,034 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

เป็น 17,079,754 บาทในปี 2560 (ตามทีแสดงในงบการเงินรวม)? 
ตอบ: ฝ่ายบริหารชี แจงวา่ 

1. รายได้จากการตกลงข้อพิพาททางกฎหมายได้บนัทกึไว้ในหน้า 83 ของรายงานประจําปี 2560 ภายใต้
หวัข้อ "เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนั" ในสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัทร่วม
และหน้า 56 ใน "งบกําไรขาดทนุ" ภายใต้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมสว่นตา่งของจํานวน
นั นเพราะบริษัทถือหุ้นที 20.59% เทา่นั น 

2. บริษัท จะยงัคงทํากําไร 
3. งบการเงินเฉพาะกิจการของรายได้เงินปันผลจํานวน 44,931,034 บาทลดลงเหลอื 17,079,754บาทใน

งบการเงินรวมในปีเดียวกนั เป็นไปตามเกณฑ์การบญัชีปี 2560 ยอดทีลดลงนี ควรคํานงึถงึสว่นแบง่
กําไรจากเงินลงทนุของบริษัทร่วมจํานวน 1,135,764,862 บาท อยา่งไรก็ตามไมม่ีผลกระทบตอ่กําไร 

 
ถาม: นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร กลา่ววา่ในปีนี  บริษัทฯ ทํากําไรได้ดทีีสดุโดยมีอตัรากําไรขั นต้นอยูที่ 29.51% ตาม

รายงานจากคณะกรรมการโดยอ้างถงึความสามารถในการทํากําไรซึงเป็นผลมาจากการลดลงของราคาวตัถดุิบ
ทีเกิดจากการผนัผวนของราคาถา่นหินในประเทศจีน อยา่งไรก็ตามตั งแตเ่ดือนมกราคม ปี 2559 จนถึงวนันี ราคา
วตัถดุิบได้เพิมขึ นอยา่งมากรวมถงึราคาถา่นหินทีทําให้ประเทศจีนต้องปิดโรงงานจํานวนมากและลดจํานวนวนั
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ทํางานด้วย 

1. คําถามคือถ้าราคาวตัถดุิบเพิมขึ นเป็น 60-65 เหรียญตอ่บาร์เรลจะสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพและผลกําไร
ของบริษัทอยา่งไร? 

2. ในหลายปีทีผา่นมาความสามารถในการทํากําไรตําและมีการกําหนดมาตรการตอ่ต้านการทุม่ตลาดใน
การนําเข้าคาร์บอนแบลค็ของประเทศจีนซึงทําให้โรงงานผลติยางรถยนต์หลายแหง่ในจีนปิดตวัสง่ผล
ให้กําลงัการผลติลดลงซึงสง่ผลดีตอ่อตัราการใช้กําลงัการผลติ (utilization rate) และความสามารถใน
การทํากําไรทีดีของบริษัท สถานการณ์เช่นนี จะเกิดขึ นอีกครั งหรือไมถ้่าใช่จะมีผลตอ่บริษัทฯอยา่งไร? 

3. ต้นทนุด้านโลจิสติกส์เป็นสิงสาํคญัอยา่งยิงตอ่ตลาดคาร์บอนแบลค็และบริษัทเราได้ผลประโยชน์จาก
ต้นทนุโลจิสติกส์สูต่ลาดทีใกล้ภายในภมูิภาค ตอนนี  บริษัท ได้ซื อบริษัท Columbian Chemicals ซึง
ทําให้เกิดการกระจายทัวโลกอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยเปรียบเทียบกบั
ธุรกิจ Columbian ทีได้จากตลาดยโุรปจะแตกตา่งกนัอยา่งไร? 

ตอบ: ฝ่ายบริหารชี แจงวา่คําถามมีความเกียวข้องและมีบริบทมากเพือตอบคําถาม บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จาก
สถานการณ์ราคานํ ามนัถ่านหินในประเทศจีน เป็นกลยทุธ์ของบริษัทฯ ทีจะเลอืกใช้วตัถดุิบใด ๆ ทีพิสจูน์แล้ววา่
เป็นต้นทนุทีเหมาะสมสาํหรับบริษัทฯ ปัจจบุนับริษัทฯ มคีวามสามารถด้านเทคโนโลยีเพือให้สามารถเลอืกใช้
วตัถดุิบทีประหยดัและมีราคาถกูกวา่ นอกจากนี ยงัเป็นการตอกยํ าความเชือมันให้แก่ลกูค้าวา่บริษัทฯ สามารถ
ใช้กลยทุธ์ด้านวตัถดุิบทีถกูต้องได้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของผลติภณัฑ์ นอกจากนี ยงัเป็นผลมาจาก
ข้อเท็จจริงทีวา่บริษัท Birla Carbon มีโรงงานอยูใ่นประเทศตา่งๆ ทัวโลก ซึงการผลติมคีณุภาพเหมือนกนั ช่วย
ให้สามารถจดัหาผลติภณัฑ์ให้อยูใ่นทําเลทีใกล้ทีสดุเพือความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ 

ฝ่ายบริหารได้ชี แจงเพิมเติมวา่ก่อนการเข้าซื อกิจการ Columbian Chemicals บริษัทดงักกลา่วผลติจากประเทศ
เกาหลเีพือสง่ออกไปยงัประเทศอืน ๆ เช่น ประเทศไทย แตว่นันี หลงัจากการซื อกิจการนี  โรงงานเกาหลกํีาลงั
มุง่เน้นตลาดในประเทศไมใ่ชใ่นประเทศไทย ตลาดในประเทศไทยอยูใ่นความดแูลโดยบริษัทฯ ซึงข้อเสนอนี ทําให้
เป็นประโยชน์ตอ่ทั งสองบริษัท จึงสรุปได้วา่หากเศรษฐกิจจีนจะเริมกลบัตวัดขีึ น การผลติเหลก็ก็จะเพิมขึ นโดย
อตัโนมตัิและราคานํ ามนัถา่นหินจะมีแนวโน้มลดลง และคงจะเป็นเรืองยากทีจีนจะแขง่ขนักบับริษัทเรา
โดยเฉพาะตลาดในประเทศไทย อยา่งไรก็ตามความเสียงนี ก็ยงัไมถ่กูตดัออกไป 

 
ถาม: นายบาซนั ดกูาร์ ถามคําถามตอ่ไปนี  

1. อ้างอิงถึงหน้า 36 และ 38 ของรายงานประจําปีเกียวกบัโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯรัฐบาลของ
อินเดียได้ริเริมทีจะยกเลกิข้อตกลงการลงทนุกบัประเทศมอริเชียสเนืองจากก่อนหน้านี ได้มีการดดูการ
ลงทนุจากทัวโลกไปยงัประเทศมอริเชียสซึงได้รับการลงทนุมหาศาลเว้นเสยีแตว่า่บริษัททียงัคงมีการ
ดําเนินการลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทนั นต้องนําเงินลงทนุกลบัเข้ามาในประเทศอินเดยี 

2. อ้างอิงถึงหน้า 38 และ 45 ของรายงานประจําปี เกียวกบัรายการทีเกียวโยงกนัและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน ได้มีการเปลียนแปลงในกฏและข้อบงัคบัของ ก.ล.ต. ในการ
กํากบัดแูลกิจการทีดีได้กําหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูการถือครองหลกัทรัพย์ทั งทางตรงและทางอ้อม 

ตอบ: กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ชี แจงวา่ 

1. บริษัทฯ มีการติดตามเรืองนี อยา่งใกล้ชิดเพือความเข้าใจทีดีทีสดุข้อตกลงระหวา่งอินเดยีกบัมอริเชียสมี
วตัถปุระสงค์เพือป้องกนัไมใ่ห้มีบริษัทปลอมทีแตง่ขึ นและการฟอกเงิน แตไ่มไ่ด้หมายถึงการป้องกนั
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หรือขดัขวางการลงทนุแท้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจแท้ เนืองจาก อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เป็น
การลงทนุจริง บริษัทฯ จึงไมเ่ห็นสิงเหลา่นี สง่ผลกระทบตอ่บริษัทเราแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตามหากมีสิง
บง่ชี ทีนา่จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการทนัที แต ่ณ วนันี บริษัทฯ ยงัไมม่ี
ความกงัวลเกียวกบัเรืองนี  

2. เรืองนี ได้มีการกลา่วถงึแล้วและฝ่ายผู้บริหารต้องการประหยดัเวลาเพือให้ผู้ ถือหุ้นรายอืนได้ถามคําถาม
ตอ่ไป 

ถาม: นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร มีคาํถามดงัตอ่ไปนี  
1. เนืองจากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เผชิญกบัการขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน ขอให้

บริษัทแจ้งถึงทราบสถานการณ์ปัจจบุนัเกียวกบัอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศของบริษัท อินดิ
โกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส)  

2. เกียวกบัสถานการณ์ด้านสิงแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจบุนัของประเทศจีนและบริษัทฯ กําลงัได้รับ
ประโยชน์จากเรืองนี  ประเทศจีนกําลงัย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอืนๆ รวมทั งประเทศไทยและ 
บริษัทยงัมีคูแ่ขง่ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย บริษัทฯ เลง็เห็นโอกาสในประเทศมาเลเซยีและ
อินโดนีเซียหรือไม?่ 

ตอบ: 1. ฝ่ายบริหารชี แจงวา่ บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องความเสียงจากอตัราแลกเปลียนสนิทรัพย์ / หนี สนิและ
ลกูหนี  / เจ้าหนี  และป้องกนัความเสียง (hedge) ตามนโยบายกรรมการบริษัทกลา่วเพิมเติมวา่สาํหรับ
บริษัท  อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) บริษัทฯ มีคณะกรรมการด้านบริหารความเสียงในระดบัธุรกิจ
และมีนโยบายในการบริหารเงินตราตา่งประเทศเพือป้องกนัความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน 
ผู้จดัการฝ่าย(ฝ่ายพาณิชย์) ทกุทา่นยดึมันในนโยบายอยา่งเคร่งครัด บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเก็งกําไรจาก
อตัราแลกเปลียน โดยบริษัทฯ จะปกป้องผลกระทบเชิงลบเมือการดาํเนินงานของบริษัทมคีวามเสียง
ของอตัราแลกเปลียนเกิดขึ น 

2. กรรมการบริษัทฯ แจ้งวา่ บริษัท Birla Carbon กําลงัจะเปิดโรงงานแหง่ใหม ่(green field factory) ใน
ประเทศจีนโดยให้ความสาํคญักบัสิงแวดล้อมความสะอาดและความยังยืน สาํหรับประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย บริษัทไมม่ีคูแ่ขง่ในประเทศเหลา่นี นบัตั งแตบ่ริษัทคูแ่ขง่ปิดตวัลง บริษัทฯ เป็นสว่นหนึง
ของ Aditya Birla Group ซึงเชือมันในความยังยืนและความเป็นเลศิด้านสิงแวดล้อมและความยังยืน
ความเป็นไปได้ทีจีนจะย้ายฐานการผลติมายงัประเทศไทยจะยงัไมถ่กูตดัออกไป และบริษัทยงัคง
ติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิดถึงแม้วา่จีนยงัไมม่ีการแสดงออกทีชดัเจนในประเทศไทยก็ตาม ทั งนี 
บริษัทฯ ก่อตั งมายาวนานและเป็นบริษัททีใหญ่ทีสดุในประเทศไทยซึงให้การสนบัสนนุลกูค้าในประเทศ
ไทยมานาน  

ถาม: นายธารา ชลปราณี อ้างอิงถึงหน้า 54 และ 85 ของรายงานประจําปีเกียวกบัสนิทรัพย์ (1) เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดจํานวน 495,380,741 บาทและ (2) เงินฝากระยะสั นในสถาบนัการเงินจํานวน 2,633,000,000 
บาท สาํหรับปี 2560 (ไมม่ใีนปี 2559) โดยมีอตัราดอกเบี ยร้อยละ 1.60-1.85% ตอ่ปี ซึงไมไ่ด้กลา่วถงึประเภท
ของสถาบนัการเงิน เนืองจากบริษัทได้ระดมเงินฝากประจําแล้วทําไมจึงต้องมีเงินฝากระยะสั นกบัสถาบนัการเงิน
อีก 
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ตอบ: ผู้บริหารชี แจงวา่เงินฝากระยะสั นทีสถาบนัการเงินในประเทศอยูใ่นรูปแบบของเงินฝากประจําเทา่นั น แตจ่ะแยก
แสดงตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลู 

 
ถาม: นายวชิระ ทยานาราพร ได้ถามคาํถามตอ่ไปนี : 

1. อ้างอิงถึงหน้า 54 ของรายงานประจําปี(1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 495,380,741 
บาทและ (2) เงินฝากระยะสั นในสถาบนัการเงินจํานวน 2,633,000,000 บาทและหน้า 102 ซึง บริษัท
ได้ทําสญัญาเงินกู้ยมืระยะยาวไว้แล้วเมือวนัที 18 ธนัวาคม 2558 ในวงเงิน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ทําไม บริษัท ถึงทําสญัญาฝากไว้กบัสถาบนัการเงิน? 

2. อ้างอิงถึงหน้า 92 ของรายงานประจําปีกําไรสทุธิของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ในปี 
2559-60 รวมถึงรายได้อืน ๆ จํานวน 105 ล้านเหรียญสหรัฐจากเงินชดเชยจากการประกนัภยั โปรด
ชี แจง 

3. สถานการณ์ทางการเงินในปัจจบุนัของบริษัท  อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) 
ตอบ: กรรมการบริษัทฯ ชี แจงวา่ 

1. ปีทีผา่นมา บริษัทฯ ได้รีไฟแนนซ์เงินกู้ ในระดบัธุรกิจซึงเงือนไขดงักลา่วเป็นทีนา่สนใจจึงได้รับการรี
ไฟแนนซ์ บริษัทได้กระทําการนี โดยมมุมองของการลงทนุในโครงการเพิมเตมิตา่ง ๆ เชิงกลยทุธ์ 

2. เป็นคดีทางกฎหมายเก่าซึงมีการตดัสนิไปก่อนหน้านี ในเรืองการชดเชยคา่เสยีหายให้แก่บริษัท หกั
คา่ใช้จา่ยทางกฎหมายและคา่ใช้จ่ายอืน ๆ สว่นทีเหลอืเป็นจํานวนเงิน 105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึงอินดิ
โกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) เป็นผู้ได้รับ 

3. รายได้ของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ได้รวมถึงคา่เรียกร้องทางกฎหมายข้างต้นแล้ว ทั งนี 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใน 5 ภมูิภาคทัวโลก ซึงบริษัท อินดิโกลด์ ไมม่ีทีตั งในเอเชียตอนใต้ แตม่ีอยูใ่น
ภมูิภาคอืน ๆ อีก 4 แหง่ของโลก ในชว่ง 2 ปีทีผา่นมา บริษัทฯ ไมป่ระสบความสาํเร็จในยโุรปเนืองจาก
เศรษฐกิจทีตกตําแตป่ระสบความสาํเร็จในทวีปอเมริกาเหนือ ทวปีอเมริกาใต้โดยเฉพาะประเทศบราซิล
สถานการณ์ยงัไมด่ีนกัเนืองจากปัจจยัตา่งๆ เช่น การถดถอยของเศรษฐกิจ การลดคา่สกลุเงิน เป็นต้น
สาํหรับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บริษัท อินดิโกลด์ กําลงัจะเปิดโรงงานแหง่ใหมใ่นประเทศจีนซึงจะเริม
ดําเนินการภายในเดือนสงิหาคม 2560 นี  ขณะทีโรงงานในเกาหลก็ีกําลงัทําตลาดทีแขง็แกร่งได้ด ี

 
ถาม: นายศภุราช โชควงศ์อนนัต์ ได้กลา่วแสดงความยินดีและขอบคณุคณะกรรมการและทีมผู้บริหารบริษัทในการทํา

ผลประกอบการในปีนี อยา่งไมน่า่เชือและทําลายสถิติ และมีคําถามดงันี  
1. ในปี 2555 บริษัท มีรายได้ใกล้เคียง 10 พนัล้านบาทและในปีนี มรีายได้จํานวน 5.46 พนัล้านบาท เกิด

จากปัจจยัใด 
2. ผลประกอบการของปี 2560-61 จะโดดเดน่เช่น 2559-60 หรือไม่? 
3. มลูคา่ตามบญัชีปัจจบุนัอยูที่ 47.84 บาทขณะทีราคาเฉลียของ  SET อยูที่ 36-37 บาท ซึงคาดหวงัวา่

ราคาหุ้นจะสะท้อนมลูคา่ตามบญัชีในอนาคตอนัใกล้นี  
ตอบ: กรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุ นายศภุราช และตอบวา่ 

1. รายได้สว่นใหญ่เป็นผลมาจากราคาวตัถดุิบ ซึงราคานํ ามนัในปี 2555 อยูที่ประมาณครึงหนึงของราคา
นํ ามนัในปัจจบุนัซึงสง่ผลตอ่รายได้ จดุสาํคญัคือเพือรักษาความสามารถในการทํากําไร 

2.  สาํหรับผลประกอบการในปี 2060-61 บริษัท ไมส่ามารถคาดเดาได้ แตบ่ริษัทจะปฏิบตัิอยา่งดีทีสดุ 
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นายบาซนั กมุาร์ ดกูาร์ มข้ีอเสนอแนะดงัตอ่ไปนี  

1. อ้างอิงจากหน้า 98 ของรายงานประจําปี บริษัท ได้หกัคา่เสือมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ที
ยงัคงใช้อยูเ่ต็มจํานวนแล้วให้สามารถนํามาใช้เพิมมลูคา่ทางบญัชีในอนาคตด้วยการปรับเปลียน
มลูคา่เพิม 

2. เนืองจากอตัรากําไรขั นต้น EBITDA Margin ฯลฯ สงูกวา่ต้นทนุในการกู้ยืมจึงแนะนําให้ใช้เงินกู้
หมนุเวยีน(revolving/ perpetual loan/longer debentures) ไปใช้เพือสามารถหลกีเลียงอตัราสว่น
สภาพคลอ่งในปัจจบุนัได้ กําไรสทุธิตอ่หุ้นฯลฯ จะทํางานได้ดขีึ น 

3. อ้างอิงจากหน้า118 ของรายงานประจําปีเกียวกบัหนี สนิทีอาจเกิดขึ นนั นได้ถกูตดัออกและไมอ่ยูใ่นสว่น
ของเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีควรระบไุว้วา่สว่นนี ได้ถกูครอบคลมุในสว่นอืน ๆ ของ
รายงานประจําปี 

กรรมการบริษัท ขอบคณุ นายบาซนั ดกูาร์ สาํหรับคาํแนะนํา 
 
ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ  สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560ซึงได้รับการตรวจสอบ
แล้ว ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  

 
เห็นด้วย (Approved) 254,639,176 99.9175 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 210,200 0.0825 % 
งดออกเสยีง (Abstained) 0 0.0000 % 

 
วาระที 3  พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 
 
ประธานได้กลา่ววา่สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจา่ยเงินปันผลจากกําไรใน
อตัรา  0.80 บาทตอ่หุ้น ซึงคดิเป็นเงินจํานวน 240 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจา่ยจากกําไรสทุธิของกิจการ ที
ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคคุลทั งหมดตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 
1502(2)/2552  
วนัพิจารณาสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที 12 มิถนาุยน 2560 และปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือการรวบรวม
รายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 13 มถินุายน 
2560 และกําหนดจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 11 สงิหาคม 2560 

ประธานกลา่วตอ่วา่ คณะกรรมการได้ตดัสนิใจในเรืองนี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทาง 
เศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสาํหรับคา่ใช้จา่ยในการขยายกิจการเพือการเติบโตในอนาคตและการลงทนุในโครงการ
ตา่งๆ    
 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ดงันี  
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ได้เสนอแนะให้จา่ยเงินปันผลเพิมขึ นในอตัราหุ้นละ 8 บาทเนืองจาก Aditya Birla Group เป็น
หนึงในผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสามารถทีจะระดมทนุเข้าเพิมทนุในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน (มอริเชียส) ภายใต้โครงการ 
Bridging Loan ซึงประธานใด้กลา่วขอบคณุนายฤทธิชยัในข้อเสนอแนะและจะนํามาพิจารณา 
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ถาม: นายธารา ชลปราณี กลา่ววา่การจ่ายเงินปันผลควรมีมลูคา่สงูกวา่ 0.80 บาทตอ่หุ้น เนืองจากกําไรสะสมยงัไมไ่ด้
จดัสรรจํานวน 14,392,256,887 บาท เพิมขึ นจากปีก่อนมีมากพอทีจะจ่ายเงินปันผลมากกวา่นี  (อ้างอิงจากหน้า 
55 ของรายงานประจําปี) บริษัทเก็บกําไรสะสมไว้จํานวนมากสาํหรับการลงทนุในอนาคตหรือไม?่ 

ตอบ: กรรมการชี แจงวา่ บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้มี value chain ในอีกหลายประเทศ และบริษัทฯ ต้องการทีจะเห็นโอกาสที
เหมาะสมในเวลาทีสมควรซึง ณ ตอนนี ยงัไมม่คีวามแนน่อนทีชดัเจน ดงันั นจงึคงเก็บสภาพคลอ่งไว้บางสว่น
สาํหรับโอกาสในการลงทนุด้านกลยทุธ์ในอนาคต บริษัทได้ดําเนินการประเมินผลการลงทนุตา่งๆ อยา่งตอ่เนือง
และไมอ่ยากลงทนุในธุรกิจทีมีความเสียง 

 
ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2559 ถงึวนัที 31
มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

เห็นด้วย (Approved) 252,634,076 99.1307 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 2,215,300 0.8693 % 
งดออกเสยีง (Abstained) 0 0.0000 % 

 
 
วาระที 4  พิจารณาและอนุมัติเลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 
ประธานแถลงตอ่ทีประชมุวา่ เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึงในสาม
จะออกจากตําแหนง่ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแตล่ะคราว หากจํานวนกรรมการไมอ่าจแบง่
ได้เป็นสามสว่น ให้กรรมการในจํานวนทีใกล้เคยีงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหนง่ 

กรรมการทีจะออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 24 ของบริษัทฯ และมีสทิธิได้รับการ
เสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกมดีงัตอ่ไปนี  

1. ดร. สานทรับ บีมิซรา - กรรมการ 

2. นายจี เค ตลุเซยีน  - กรรมการอสริะ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายซนัจีฟ สทู  - กรรมการ  
 
ประธานยงักลา่วอีกวา่บริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการสรรหาแตก่ระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ซึงพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์ และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแตล่ะรายในชว่งที
ผา่นมา  
 
นายบาซนั ดกูาร์ ให้คาํแนะนําดงัตอ่ไปนี :  
1. บริษัทควรเปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหนง่กรรมการของกรรมการแตล่ะทา่นในตา่งประเทศด้วย ซึงประธานได้ชี แจงวา่
บริษัทจะทําการหาข้อมลูเพิมเตมิและจะปฏิบตัิตามหากจําเป็น 

2. บริษัทควรมีการกําหนดให้คา่ตอบแทนกรรมการเป็นวาระแยก ภายใต้แนวทางปฏิบตัิของ กลต. ซึงประธานแจ้งวา่ได้
ตอบไปแล้วก่อนหน้า 
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ประธานจึงขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล  
ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเลอืกตั งกรรมการทีต้องออกจากวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึงด้วย
คะแนนเสยีงดงันี  
 

ดร. สานทรับ บีมิซรา เห็นด้วย (Approved) 239,923,376 94.1432 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 100 0.0000 % 
งดออกเสยีง (Abstained) 14,925,900 5.8568 % 

นาย โกปิ คิชาน  
ตลุเซียน 

เห็นด้วย (Approved) 239,923,376 94.1432 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 100 0.0000 % 
งดออกเสยีง (Abstained) 14,925,900 5.8568 % 

นายซนัจีฟ สทู เห็นด้วย (Approved) 239,923,276 94.1432 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 200 0.0001 % 
งดออกเสยีง (Abstained) 14,925,900 5.8567 % 

 
 
วาระที 5 
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี 
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คาํแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตังแตว่นัทีตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2560 – 31
มีนาคม 2561 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,457,500บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง   ซึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเห็นวา่เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้ว 

รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย    
คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ใบอนญุาตเลขที 6105  
คณุไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ใบอนญุาตเลขที 3565  
คณุวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ   ใบอนญุาตเลขที 6333    
คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ    ใบอนญุาตเลขที 3920 
 
ประธานได้แจ้งวา่ผู้สอบบญัชีภายนอกไมม่ีความสมัพนัธ์ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น 
หรือบคุคล อืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วและได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมต ิ
 
นายบาซนั ดกูาร์ แนะนําวา่บริษัทควรนําเสนอประวตัิและรูปถ่ายของผู้สอบบญัชี 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิแตง่ตั งผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 
เดือน ตั งแตว่นัที1เมษายน 2560 – 31มีนาคม 2561ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

เห็นด้วย (Approved) 254,849,176 99.9999 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Disapproved) 200 0.0001 % 
งดออกเสยีง (Abstained) 0 0.0000 % 
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วาระที 6 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ  
 
นายบาซนั ดกูาร์ แนะนําวา่บริษัทควรเข้าร่วมในการจดัอนัดบัตา่งๆ เช่น Anti-Corruption ranking by IOD, Business 
Excellence, Global Sustainability Index ranking เป็นต้น 
 
นายธารา ชลปราณี แนะนําวา่บริษัทควร 

1. สลบัและนําวาระที 5 ในการพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี ขึ นเป็นวาระก่อน
วาระที 4 ในการพิจารณาและอนมุตัิเลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

2. เพิมวาระการประชมุเพือเป็นการให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่ตอบแทนกรรมการซึงได้รับการอนมุตัิแล้วกอ่นหน้านี  
 

ถาม: นายบาซนั ดกูาร์ สอบถามวา่ใครได้รับการแตง่ตั งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตอบ: ประธานแจ้งวา่นายราเจส จาห์ ได้รับการแตง่ตั งให้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสาํหรับข้อแนะนําและขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุทา่นทีเข้าร่วมประชมุและอนมุตัิข้อเสนอทั งหมด 
 
 
การประชมุสิ นสดุในเวลา 17:30 น.  
 
 
 
 
 
นายดีพาค มิททลั 

ประธานทีประชมุ 
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เอกสารแนบ 3                      
 
ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ 

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

อายุ  -  72 ปี 
ประวัติการศึกษา  
- Bachelor of Arts (Chennai University , India) 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – ไมมี่ 

กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – ไมไ่ด้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ )ตา่งประเทศเป็นกรรมการทีมีถินฐานอยูใ่น(  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – เป็นมารดาของนายกมุาร์ มงั
กาลมั เบอร์ลา่    ซึงเป็นประธานกรรมการ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยเรยอน จํากดั )มหาชน(  
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จํากดั 
กรรมการ บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่  

เคมีคลัส์ )ประเทศไทย (จํากดั  

 

 
 
2 .นายเอส เอส มาฮันซาเรีย - กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  ,ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  83 ปี 

ประวัติการศึกษา  
-   Bachelor of Commerce 
-  Fellow member of The Institute of Chartered Accountants of India 
เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 1,870 หุ้น (0.0006%) 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 4 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 เคมี

คอล จํากดั 
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3. นายดีพาค มิททัล – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  ,ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  74 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) รุ่นที 21/2002, IOD 
- อบรมหลกัสตูร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – 56,250 หุ้น (0.0187%) 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน)20

 

 8 

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 
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เอกสารแนบ 5 

 
หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจะต้องนํามาในวนัประชุม 

 
กรณีทีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง: โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือ
เดินทาง (สาํหรับชาวตา่งประเทศ) บริเวณสถานทีลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 
กรณีมอบฉนัทะ 
กรอกข้อความลงในหนงัสอืมอบฉนัทะทีได้แนบมานี  และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทีลงนามโดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่ว บริเวณ
สถานทีลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ ทั งนี  ผู้ ถือหุ้นอาจเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบอืนตามทีกฏหมายกําหนดก็ได้ 
 
กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ยืน 
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือหนงัสอืเดินทาง(สาํหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้
มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
   
กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ยืน 
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนงัสอืเดินทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
 ทั งนี  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนงัสอื
เดินทาง (สาํหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
* บริษัทฯ ของสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารหรือหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชมุเทา่นั น* 
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เอกสารแนบ 6 
 
 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 30. 
การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ น ณ สาํนกังานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ทีอืนใดตามแตก่รรมการได้กําหนดและแจ้งไว้
ในหนงัสอืนดับอกกลา่วเรียกประชมุ 
 
ข้อ 31. 
1. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน (4) เดือน นบัแต่วนัสิ นสดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท 
2. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึงให้เรียกวา่ ประชมุวิสามญั 
3. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควรหรือเมือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยีสิบห้า (25) คน ซึงมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดได้เข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั แต่ต้องระบุเหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนใน
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 รับมอบฉันทะทีปรากฏชือในใบมอบฉนัทะจะต้องนําตราสารแต่งตั 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  

1. ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนัให้
ประธานในทีประชมุออกเสยีงเพิมขึ นอีกหนึงเสยีงเป็นเสยีงชี ขาด 

2. ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสี (3/4) ของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึงมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
ข. การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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เอกสารแนบ 7 
 
วนัที  9 กรกฏาคม 2561 
 
เรือง     การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 25 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯ ขอเรียนชี แจง เรืองการมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 25 ในวนัอังคารที 24 
กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน กรุงเทพฯ 
เลขที 250 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10110 ดงันี  
 
 ในกรณีทีทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ นายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  (อาย ุ84 ปี) หรือ 
นายจี เค ตลุเซียน (อาย ุ81 ปี) กรรมการอิสระ เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั งนี  เพือให้จํานวนหุ้น
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 
หมายเหต ุนายประบ ูนาเรนท์ มาตู้  หรือนายจี เค ตลุเซียน 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 
 อยูบ้่านเลขที............…..........................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 25 ในวนัองัคารที 24
กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน กรุงเทพฯ เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 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. 25 to be held on 
Tuesday, 24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok , No. 
250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 
 อยูบ้่านเลขที............…..........................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 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน) นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทกัราลบตุร (อาย ุ61 ปี) หรือ  
นายจี เค ตลุเซียน (อาย ุ81 ปี) เลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330  

   Assign a proxy to Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra (Age 61)or Mr. G.K. Tulsian (Age 81), the Independent Director of 
Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok 10330 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ในวนัองัคารที 24
กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน กรุงเทพฯ เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 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. 25 to be held on 
Tuesday,  24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1,  2nd Floor,  Sheraton Grande Sukhumvit  A Luxury Collection Hotel, Bangkok , 
No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 24 เมือวนัที 19 กรกฏาคม 2560 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 24th Annual General Meeting held on 19th July 2017 

(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 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 
 Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2018 and adopt the 

directors’ report for the performance of the Company  for the year ended on 31st March 2018 
(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 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2018  

(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 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 4 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 5 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve re-appointment of director 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 
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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 6 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 6 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 7 พิจารณาและอนุมตัิแก้ไขชือบริษัท ตราประทบับริษัท และชือย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชือบริษัท) 

เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขชือบริษัท 
 Agenda 7 To consider and approve the change of the Company’s name, Company’s seal and Company’s symbol and the 

amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the  Company) in connection with the 
change of the Company’s name 

(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 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขชือบริษัทและตรา

ประทบับริษัท 
 Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the  Article of  Association  in 

connection with the change of the Company’s name and the Company’s seal 
(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 9 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 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. 
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(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีที
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

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

 

 

 

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 25 ในวนัองัคารที 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ 
สขุมุวทิ เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน  เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2nd 
Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 
 อยูบ้่านเลขที............…..........................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        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ในวนัองัคารที 24
กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน กรุงเทพฯ เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 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. 25 to be held on 
Tuesday,  24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1,  2nd Floor,  Sheraton Grande Sukhumvit  A Luxury Collection Hotel, Bangkok , 
No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof. 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 8 
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(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 24 เมือวนัที 19 กรกฏาคม 2560 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 24th Annual General Meeting held on 19th July 2017 

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

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

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

 
 วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 
 Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2018 and adopt the 

directors’ report for the performance of the Company  for the year ended on 31st March 2018 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

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

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

 
 วาระที 3 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2018  

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

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

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 4 To consider and approve the dividend payment  

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

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

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

 วาระที 5 พิจารณาเลือกตั งกรรมการทา่นใหม่และกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve re-appointment of directors 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 6 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 6 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 7 พิจารณาและอนุมตัิแก้ไขชือบริษัท ตราประทบับริษัท และชือย่อหลกัทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชือบริษัท) 
เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขชือบริษัท 

 Agenda 7 To consider and approve the change of the Company’s name, Company’s seal and Company’s symbol and the 
amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the  Company) in connection with the 
change of the Company’s name 

(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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 วาระที 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขชือบริษัทและตรา
ประทบับริษัท 

 Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the  Article of  Association  in 
connection with the change of the Company’s name and the Company’s seal 

(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 9  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและ

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

shall not be considered as my voting as the shareholder. 
(7) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีที

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

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

 

 

ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 
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หมายเหตุ / Remarks: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฎชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

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

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

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

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

3. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the 
appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 

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

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

the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide 
evidence by specify in Form C. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

Annex to the Proxy Form C 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ในวนัองัคารที 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ 
สขุมุวทิ เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน  เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2nd 
Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 or at any 
adjournment thereof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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THAI CARBON BLACK PCL.

Invitation to the Shareholders’ for 25th  
Annual General Meeting (AGM) to be held on  
Tuesday 24th July 2018 at 14:00 hrs.





THAI CARBON BLACK PCL. 01

 1 

 
9 July 2018 
 
Sub:   Invitation to the Shareholders’ for 25th Annual General Meeting (AGM) to be held on 24th July 

2018  
 
To:   Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 
Attachments: 

1. Copy of the Minutes of the 24rd Annual General Meeting held on 19th July 2017 
2. Annual Report for the accounting year Apr 2017 to Mar 2018 
3. Curriculum vitae of directors who retire by rotation and offer themselves for reappointment  
4. The Company’s definition on Independent Director 
5. Document required to be presented for attending the AGM 
6. Company's Articles of Association concerning the shareholders meeting and vote casting 
7. Letter about appointment of proxy for AGM 
8. Proxy Form, name and detail of a member of Audit Committee who can be a proxy  
9. Map of the Annual General Meeting venue 

 
The Board of Directors of Thai Carbon Black Public Company Limited (the “Company”) resolved to hold 
the  25th  Annual General  Meeting of the Company on Tuesday, 24th July, 2018 at 14:00 hrs at  
Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grand Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok, 250 Sukhumvit 
Road, Bangkok, 10110 to transact the following agenda: 
 
Agenda 1   
To consider and adopt the minutes of 24th Annual General Meeting held on 19th July, 2017 
Necessity and Reason 
For the Annual General Meeting held on 19th July, 2017, 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 acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2018 and adopt the 
Directors’ report for the performance of the Company  for the year ended on 31st March 2018 
Opinion of the Board of Directors 
The performance of the Company for the year ended 31 March 2018 appears in the section “Directors’ 
Report to the Shareholders” and other sections in the Annual Report sent to the Shareholders together 
with the notice of this meeting as per the Attachment 2.  The Board has considered appropriate to 
propose to the Annual General Meeting to acknowledge the performance of the Company and adopt 
the Directors’ report for the performance of the Company for the year ended on 31st March 2018 
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Agenda 3   
To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st 
March 2018 
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 2018, as duly audited and certified by the Auditor Ms Orawan 
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 2017-18 is as follows: 
 

Particulars Unit Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

Assets Million THB 18,048 14,221 
Liabilities Million THB 1,709 1,709 
Shareholders’ Equity Million THB 16,338 12,512 
Sales Million THB 7,324 7,324 
Total revenue Million THB 7,769 7,797 
Net profit Million THB 2,282 1,272 
Earnings per share THB per share 7.61 4.24 

 
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 4   
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, sustainability 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 2017-18, the Board has recommended dividend at rate of Baht 1.00 per share amounting to 
Baht 300 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 11th June, 2018.  The 
payment will be made on 17th August, 2018. 
 
Opinion of the Board of Directors 
The Board has recommended the Meeting to approve the dividend payment. 
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Agenda 5    
To consider and approve re-appointment of directors 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. 
Following Directors retire by rotation in the 25th Annual General Meeting and are eligible to offer 
themselves for re-appointment.  
1. Mrs. Rajashree Birla   Director 
2. Mr. S. S. Mahansaria  Independent Director/Chairman of Audit Committee 
3. Mr. Deepak Mittal   Independent Director/ Audit Committee Member 
 
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 6 
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 2018 to 31st March 
2019 on a fee of THB 1,504,000 plus reimbursement of expenses.   
Name of the Auditors are: 
Khun Orawan Chunhakitpaisan  License No. 6105  
Khun Vairoj Jindamaneepitak  License No. 3565 
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij License No. 6333 
Khun Wilai Buranakittisopon  License No. 3920 

 
In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,504,000 for the accounting 
year of 12 months’ period from 1st April 2018 to 31st March 2019 is appropriate.  
 
The present auditors of the Company from KPMG Phoomchai Audit Ltd., represented by following 
persons: 
Khun Orawan Chunhakitpaisan  License No. 6105  
Khun Vairoj Jindamaneepitak  License No. 3565 
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij License No. 6333 
Khun Wilai Buranakittisopon  License No. 3920 
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Their remuneration for financial year April 2017 to March 2018 was THB 1,457,000  
 
The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the 
Shareholders, or others related to those parties. 
 
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. 
 
Agenda 7 
To consider and approve the change of the Company’s name, Company’s seal and Company’s symbol 
and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the Company) in 
connection with the change of the Company’s name 
Necessity and Reason 
To create a consistent “Birla Carbon” brand across our customer facing entities will strengthen the Birla 
Carbon brand and presence in the global market.  
 
Description Present New 

Name Thai Carbon Black Public Company Limited Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited 

Seal 

 
 
 
 
 
 

 
 

Symbol TCB BCT 

 
Opinion of the Board of Directors 
The Board has recommended the meeting to approve the change of the Company’s name, Company’s 
seal and Company’s symbol and the amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association 
(name of the Company) in connection with the change of the Company’s name. 
 
Agenda 8 
To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of 
Association in connection with the change of the Company’s name and the Company’s seal 
 
Necessity and Reason 
In view of change of the Company’s name, Company’s Seal and Company’s symbol amendment to 
Article 1, Article 2 and Article 51 of the Article of Association is necessary.  
 
Opinion of the Board of Directors 
The Board has recommended the meeting to approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 
51 of the Article of Association in connection with the change of the Company’s name and the 
Company’s seal. 
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Agenda 9 
Other business (if any) 
 
Notes: 
The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 25th Annual 
General Meeting is 11th June, 2018. 
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. 
Rajinderpal Singh Thakralbutra  or Mr. G. K. Tulsian who are Independent Directors of the Company as 
detailed in attachment no. 7, 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 24th Annual General Meeting of the Shareholders  

 
Date of Meeting : Wednesday 19th July 2017 
Meeting started at : 14:00 
Venue of the meeting : Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, 

  Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 
 
Mr. Rajesh Jha, the Company Secretary welcomed all shareholders to the 24th Annual General Meeting of 
the Shareholders in English followed by in Thai language as well.   
Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. Deepak Mittal as Chairman of the meeting and Mr. Gopi Kishan Tulsian 
seconded. Only one shareholder out of 118 shareholders, Mr. Dugar objected to Mr. Deepak Mittal’s 
appointment as Chairman. However, Mr. Deepak Mittal was unanimously elected as the Chairman of the 
meeting barring the lone dissent.   
Mr. Rajesh Jha further explained the governing rules for conducting shareholder’s meeting and voting 
procedure on agenda items as mentioned below while the same had been translated in Thai language by 
Thai translator, Dr. Chananthorn.  

• Chairman will take up agenda items one by one. 
• Once discussion, if any, on an agenda item is over, voting will begin.  
• One share is equal to one vote.  
• On voting, 3 options are available, agree, disagree, or abstain. Splitting votes in 2 or more options 

is not allowed. 
• Shareholders who vote as ‘disagree’ or ‘abstain’, should fill their voting card and raise their hands. 

Company staff will collect their cards for counting. 
• To save time, only disagree and abstain votes will be counted. Remaining presence would be 

counted as favorable votes. 
• The voting results would be displayed on the screen, and Chairman will announce the voting 

results. 
• It is requested to keep mobile phone in switch off or silent mode.  
• To respect the time of others, it is our humble request to keep your questions related to specific 

agenda items only. 
• For better clarity, it would be appreciated if you give your questions in writing for comprehending 

better and responding thereafter. 
• We appreciate and invite suggestions. Any suggestions may be given at the end of the meeting 

after all the agenda items are over.   

Mr. Rajesh Jha invited Mr. Pirapat, Security Manager from Plaza Athenee Hotel to do safety briefing and 
explain about steps to be followed in case of an emergency.  
Furthermore, Mr. Rajesh Jha also announced company initiative to improve investor relations by 
organizing a factory visit to company’s esteemed shareholders where date and time would be announced 
later on. He also requested to those interested shareholders to provide their names and contact details to 
record in the register kept at the registration desk.  
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Chairman greeted and welcomed all shareholders in Thai language and encouraged shareholders 
participation. He also informed that total participation is already up on the screen and at present the 
meeting is being attended by 100 shareholders (including those represented by proxies), representing 
253,955,251 shares equivalent to 84.6518% 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 of association 
and, hence, presided over the meeting. 
  
Chairman then declared the meeting opened for considering the matters according to the agenda and 
introduced Directors present at the meeting:  
Mr. R. S. Thakralbutra   - Independent Director  
Mr. P.N. Mathur  - Independent Director 
Mr. Deepak Mittal  - Independent Director / Audit Committee Member   
Dr. Santrupt Misra   - Director  
Mr. G.K. Tulsian   - Independent Director / Audit Committee Member  
Mr. Sanjeev Sood   - Director & President   
  
Chairman also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan and Ms. Punthila as the statutory auditors of the 
company from KPMG Phoomchai Audit Ltd.   
On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood made introduction to the management team as under:  
Mr. Surendra Pandey  - Unit Head 
Mr. Rajesh Jha   - Head - Finance / Accounts & Company Secretary  
Mr. Amit Saini    - Head - Marketing  
Mr. Sandeep Shandilya   - Head - Supply Chain 
Mr. Thanakrit    - Head - Utility  
Mr. Sakol   - Head - Instrumentation 
Ms. Atikan Pinsuk  - DGM - HR & Administration  
Mr. Sophon   - Head - Quality Assurance 
Mr. Ongart   - Sr. Manager - Marketing  
Ms. Yupha   - Manager - Marketing  
Ms. Orawan   - Manager – Finance & Treasury 
Ms. Wachiraporn  - Asst. Manager – Accounts & MIS 
 
Chairman then requested Mr. Sanjeev Sood to read out the Directors’ report in English and the same was 
translated in Thai by Thai translator Khun Nadee which had already been circulated to shareholders in the 
Annual Report 2017. It was suggested by one shareholder, Mr. Dugar, to have Directors’ report under 
separate agenda to be acknowledged by all shareholders. 
 
Q: Mr. Suthee thanked Mr. Sanjeev Sood on having briefed company’s business in detail in the 

Directors’ report and requested Mr. Sanjeev Sood to also explain industry background and 
company’s business view before starting with agenda item. 
He said that he would also like to know about the pricing trend seeing the decline in 
production utilization rate and its impact on China since it has been using coal as their main 
raw material and there is adverse climate change. Consequently production rate has also 
declined in China. Would China dump prices as they are also targeting export to Thai market 
and how it would affect the global market and the company pricing? Does the company 
have clear export target? What would be global market trend considering company has also 
extended the loan to Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.? However, the company has growth in 
revenue and profitability this financial year. He then thanked and appreciated company’s 
directors and management team for 15% increase in sales volume and likewise profitability 
growth. 

A: Chairman thanked Mr. Suthee for encouraging words and appreciated all comments and 
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said that TCB would also like to answer all questions. The Management Representative then 
explained that the situation continues to be highly volatile and unpredictable. China is 
tightening environment as well as financial norms; as a result industry consolidation is taking 
place. China is still having oversupply of Carbon Black and the capacity utilization is 
approximately at 70%. 
 
He further added that in last year due to very tight pollution norms, several factories in 
China have been closed down which resulted in supply disruption to the local tire companies 
in Thailand. Many tire production companies had to temporarily stop production. TCB went 
to those affected customers and offered its products, thereby, not only reinforcing their 
confidence in TCB for our 35 years of establishment in Thailand but also supported as a 
reliable supplier. Even Chinese tire companies started buying locally and shifted orders to 
TCB. TCB’s emphasis has always been on high customer engagement.   

 
Mr. Dugar appreciated Directors and Management team on achieving good EPS and net profit margin, 
profitability etc. and also has following suggestions on Directors’ report: 

1. To participate in sustainability index ranking as this will help to enhance market capitalization. 
2. To participate in Corporate Governance of IOD. 
3. To consider dividend payout from consolidated earnings and not from standalone company. 

Chairman thanked Mr. Dugar for his valuable comments and suggestions.  
The meeting then proceeded to take up the agenda items. 
 
Agenda 1   
To consider and adopt the minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 
 
Chairman informed that a copy of the minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 was 
circulated to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. Chairman 
invited questions from shareholders whereby suggestions are welcomed towards the end and would be 
duly noted. Chairman, hence, requests the confirmation and voting from the shareholders. 
 
Q: Mr. Thara referred to the minutes of the 23rd Annual General Meeting on page 7 on 

suggestion made to mention name of shareholder asking any questions/ comments which 
Chairman responded as a relevant comment. Mr. Thara informed that TCB made a 
telephone call to ask him if he has any questions for the upcoming AGM and wonder if all or 
some shareholders are being telephoned and why it is important to call shareholders for 
questions before hand while recording shareholders name with question raised was 
considered unimportant. Also, Directors’ report should be included in the agenda 2 as it is 
also an important item and can be clubbed together with the approval of the audited 
financial statements since both are relevant. 

A: The Management explained that telephone calls were initiative taken by the company to 
improve time spent in AGM on important issues by answering some routine questions of 
shareholders in advance and that it was random and not particularly for any specific 
shareholders. As for Directors’ report to be under agenda 2, this would be considered by the 
company with reference to Thai regulations and Governance Code. 

Mr. Dugar further added that it has been introduced by SEC to record and mention name of shareholder 
asking questions. The Management thanked Mr. Dugar for his suggestion which the company would take 
up for consideration. Chairman added that if it is under SEC regulation then the company would follow 
and incorporate them as company is making the efforts to follow best governance practices and providing 
comprehensive information about the affairs of the company. 
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Mr. Hangchai on behalf of Thai Shareholder Association agreed with Mr. Thara on following: 

1. Recording of shareholder’s name with question in the minutes and 
2. Directors’ report to be under Agenda 2 for the next AGM so shareholders/potential investors 

would also know about challenges that company is facing along with other details. Mr. Hangchai 
also appreciated the performance of the company and thanked management for the same.  

Chairman thanked Mr. Hangchai for his comments and said that the company will incorporate the 
suggestions given. 
Agenda 1 was approved by the following votes:   
 

Approved 254,748,876 99.9606% 
Disapproved 400 0.0002% 
Abstained 100,100 0.0392% 

  
 
Agenda 2   
To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st March 
2017  
  
The Board has recommended the meeting to approve the balance sheet and profit and loss statements for 
the year ended 31st March 2017, as duly audited and certified by the auditor Ms. Orawan 
Chunhakitpaisan of KPMG Phoomchai Audit Limited, and as considered and reviewed by the Audit 
Committee. The same has been circulated to shareholders.  
Chairman then invited questions from the shareholders.  
  
Q: Mr. Dugar requests that page number in the annual report should be put on the English 

version as well and added that pension is a monthly remuneration for Directors of the 
company and since Mr. Deepak Mittal is an Independent Director he shouldn’t be entitled to 
such pension payment (as referred to page 30 of the Annual report 2017). Since Directors 
Remuneration is included in financial statement but as per the new governance code 2017 
introduced by SEC Directors’ Remuneration is to be approved under separate agenda. 
He added that in 2008, Mr. Deepak Mittal was Director of the company but since his status 
changed to Independent Director later on; he shouldn’t be entitled to this.  

A: The Management responded that it has already been disclosed in the Annual Report that 
pension to Mr. Deepak Mittal has been approved in the shareholders’ meeting held in April 
2008.   
It was also clarified that added that since Mr. Deepak Mittal had been a long serving 
employee of the company, his pension was given on that basis and not as a Director. The 
company had already sought appropriate legal opinion on this matter. The company in the 
spirit of good governance had also taken approval from shareholders. Legal opinion was that 
pension given to a retired employee was not in the nature of salary and hence a pensioner 
can be an Independent Director. He further added that since Mr. Dugar has quoted certain 
governance code, company will seek further legal opinion on this issue.   

 
Q: Mr. Pramote asked following questions:  

1. Referred to page 33 of the Annual report 2017 regarding increase in net profit from 
preceding year due to onetime insurance settlement of THB 3,692 million in Indigold 
Carbon (Mauritius) Ltd. Where is such amount portrayed in the Financial Statement? 

2. Without settlement of insurance claim, would company still be making profit? 
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3. In Income Statement, why has dividend income decreased from THB 44,931,034 (as 
shown in separate financial statement) to THB 17,079,754 in 2017 (as shown in the 
consolidated financial statement)? 

A: The Management responded that: 
1. The income from legal settlement is adjusted on page 83 under “Long term loan to 

related party” in share of net profit (loss) of an associate and also on page 56 in the 
“Statement of Income” under share of profits of equity-accounted investees. 
Difference in amount is due to TCB holding portion being only at 20.59%.   

2. Yes, company would still be profitable. 
3. It is in line with accounting norms that in the year 2017, the dividend income of THB 

44,931,034 shown under separate financial statements has come down to THB 
17,079,754 under consolidated financial statement. The difference forms part of 
equity income under share of profit of equity accounted investees representing as 
THB 1,135,764,862. However there is no impact on the bottom line.  

 
Q: Mr. Rittichai stated that this year the company performed its best, with gross profit margin 

of 29.51%. He referred back to Directors’ report and cited that profitability was due to fall in 
feedstock prices linked to fluctuation in Chinese coal prices. However, since January 2016 
until today feedstock prices have risen exponentially and so are coal prices causing China to 
shut down many plants and also reducing working days:  

1. His concern is if the feedstock prices would increases to $60-65/bbl how would it 
affect company performance and profitability? 

2. For many preceding years, profitability were low and also anti-dumping duty were 
imposed on Chinese carbon black imports which had caused many tire factories to 
shut down in China resulting in capacity reduction positively affecting our 
company’s utilization and likewise TCB has good profitability. Would such situation 
ever arise again, if yes, how would it impact TCB?  

3. Logistic cost is very crucial in carbon black market and TCB benefits from logistic cost 
to nearer market within the region. Now that the company has acquired Columbian 
chemicals making global spread, how would Thailand’s growth margin in 
comparison to that of Columbian plant from European markets differ?     

A: The Management responded that questions raised are very relevant and contextual. To 
answer, company has benefited from coal tar price scenario in China. It is our strategy to 
utilize whichever raw material proven to be cost-effective for the company. Today, TCB has 
technological capability to be able to use whichever raw material that is economical. This 
also reinforces confidence in our customers that TCB is able to use right strategy with right 
raw material without affecting product quality. This is also attributable to the fact that Birla 
Carbon has plants in different parts of the world producing similar quality which enables to 
provide products to nearest location achieving logistic advantage.  
 
It was further clarified that before acquisition of Columbian chemicals, Columbian was 
producing in Korea and was exporting to other countries like Thailand, but today after the 
acquisition, Korea is focusing on domestic market and not Thailand. Thailand market is being 
catered by Thai carbon Black domestically. This proposition is benefitting to both the 
companies.  
 
Lastly, it was stated that unless Chinese economy dramatically takes off, and coal tar price 
see a downtrend, it would be very hard for Chinese producers to compete with our company 
particularly in Thailand market. However, this risk is not ruled out.  
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Q: Mr. Dugar raised following questions:   
1. With reference to page 36 and 38 of the Audit report on investment structure, 

Government of India has taken initiative to abolish investment agreement with 
Mauritius, as earlier it was attracting investment from around the globe to Mauritius 
receiving huge wealth, unless the company still holding investments in other 
countries, the company has to bring back investment to India.  

2. With reference to page 38 and 45 of the Audit report in relation to connected 
transactions and Directors’ responsibility of financial statements, recent change in 
SEC on corporate governance 2017 made requirement on disclosure of direct and 
indirect holdings.  

A: Company Director and Management responded that: 
1. The company is carefully monitoring the development. To the best of our 

understanding, the agreement between India and Mauritius is meant to prevent 
fictitious company and fictitious money laundering but not meant to prevent or 
obstruct genuine investment and genuine economic activities. Since Indigold is a 
genuine investment we do not see this impacting our company in any way. 
However, if anything would likely emerge that can adversely impact our company, 
we would act appropriately but as of today we do not have any major concerns over 
this issue.   

2. This topic has already been discussed in the past and the Management would like to 
save time for other shareholders to raise further questions. 

 
Q: Mr. Rittichai  raised following questions:  

1. Since Indigold was facing losses on foreign exchange, he would like to have an 
update on current situation of Indigold‘s foreign exchange. 

2. With regards to China current environmental and economic situation at present, the 
company is benefiting from this. China is moving production base to other countries 
including Thailand and our company also has competitors in Malaysia and Indonesia.  
Would our company see any opportunity in Malaysia and Indonesia?   

A: 1. The Management explained that it is our company’s strategy to keep the foreign 
exchange assets / liabilities and receivables / payables hedged as per the policy.  
Company Director added that for Indigold Mauritius, we also have Risk Management 
Committee at business level and we have policy on foreign exchange management. 
In order to keep ourselves protected against significant foreign exchange 
fluctuations, every commercial manager strictly adheres to the policy. Company 
does not speculate in foreign currency but if we have business exposure in foreign 
currency, we protect the downside of it.     

2. Company Director informed that Birla Carbon is putting up green field factory in 
China with high priority on environment, cleanliness and sustainability. As for 
Malaysia and Indonesia, there are no more local competitors in those countries 
since they have also closed down but there are imports. We, as part of Aditya Birla 
Group, strongly believe in sustainability and putting best practices on environment 
and sustainability. 
 
The possibility of Chinese moving production base to Thailand region is never ruled 
out and we are closely monitoring the situation though so far they have no presence 
in Thailand. Our company is a very established and largest company in Thailand 
supporting Thai customers. 
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Q: Mr. Thara referred to page 54 and 85 of the Audit Report with regards to company assets of 
(1) cash and cash equivalents of THB 495,380,741 and (2) short term deposits at financial 
institutions of THB 2,633,000,000 for the financial year ending March 2017 (nil for 2016) 
bearing interest rate of 1.60-1.85% p.a. which does not mention the type of financial 
institution. Since company already put aside cash in fixed deposit, why there is a need to 
have short term deposit at financial institution?   

A: The Management clarified that short term deposit shown with local financial institution is in 
the nature of fixed deposits only but is being separately shown as per disclosure 
requirements. 

 
Q: Mr. Watchira asked following questions: 

1. Referred to page 54 of the Audit Report of (1) cash and cash equivalents of THB 
495,380,741 and (2) short term deposits at financial institutions of THB 
2,633,000,000 and page 102 that the company on 18 December 2015 entered into 
long term facility agreement for USD 110 million. Why would company entered into 
such agreement to deposit at financial institutions?   

2. Referred to page 92 of the Audit Report, Indigold’s net profit FY 2016-17 included 
other income of USD 105 million from an insurance claim. Please clarify. 

3. What is Indigold’s current financial situation? 
A: Company Director responded that: 

1. Last year when company refinanced borrowings at business level, the terms were 
attractive so we got refinanced. This was done in view of certain strategic projects 
some of which are yet to materialize.  

2. There was an old legal case whose decision came where certain compensation was 
awarded in favor of the company. Post the cost of legal fees and other costs, the   
remainder portion amounting to USD 105 million has been received by Indigold.  

3. Indigold’s income is inclusive of above settled legal claim. The company operates in 
5 regions globally; Indigold does not have presence in South Asia but is present in 
other 4 regions of the world. Last 2 years, the company has not done well in Europe 
due to declining economy and did well in North America. South America 
predominantly Brazil is also not doing well due to various factors like declining 
economy, devaluation of currency etc. As for S.E. Asia, Indigold is putting up new 
plant in China which will come into operation by August 2017 while Korean plant is 
doing well with strong market.          

Q: Mr. Suparaj congratulated and thanked Directors and Management team for incredible 
record breaking performance this year. His questions were: 

1. In 2012, the company had revenue close to THB 10 billion and this year THB 5.46 
billion. What happened on revenue front causing the difference? 

2. Would 2017-18 be outstanding like 2016-17 performance? 
3. Current book value is at THB 47.84 while SET is averaging at THB 36-37 we hope that 

actual stock price would reflect book value in the near future.  
A: Company Director thanked Mr. Suparaj for his appreciation and responded that: 

1. Revenue is mainly driven by feedstock prices. Oil price in 2012 was double of the 
current oil price which contributed to the revenue earnings. Focus would be to 
keep profitability intact. 

2. As for 2017-18 performance, company couldn’t speculate but hard work would be 
ensured. 
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Mr. Dugar had following suggestions:  
1. With reference to page 98 of the Audit report, company has fully depreciated 

property, plant and equipment that were still in use, can it be used to enhance book 
value in future by making some value added modification? 

2. Company has current portion of long term maturity, since gross profit margin, 
EBITDA margin etc. is higher than cost of borrowing, it is suggested to put revolving 
or perpetual loan or longer debentures this way and current maturity can be 
avoided, current ratio, PE ratio etc. would perform better.  

3. Referred to page 118 of the Audit Report on contingent liabilities it was removed 
and not covered under key audit matter. Auditor should put a small note that it is 
now covered in other section of annual report. 

 
Company Director thanked Mr. Dugar for his valuable suggestions.  
 
Agenda 2 was approved by the following votes:   
 

Approved 254,639,176 99.9175 % 
Disapproved 210,200 0.0825 % 
Abstained 0 0.0000 % 

  
 
 
Agenda 3     
To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2017 
 
Chairman informed that for the year ended 31st March 2017, the Board has recommended dividend at 
rate of THB 0.80 per share amounting to THB 240 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 for year was 12th June 2017 and the share registration 
book was closed on 13th June 2017 for compiling shareholders' name under Section 225 of the Securities 
of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 11th August 2017. 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:  
 
Mr. Rutthichai suggested cleaning up balance sheet by declaring more dividend payout at THB 8 per share 
since Aditya Birla Group is one of the major shareholders and should be able to inject funds into Indigold 
Mauritius under bridging loan. Chairman thanked Mr. Ruttichai for his suggestion and said that it the 
suggestion will be passed on to the Aditya Birla Group as the TCB Board cannot act on the suggestion. 
 
Q: Mr. Thara suggested that dividend payout should be more than THB 0.80 per share since 

unappropriated retained earnings of THB 14,392,256,887 which has increased so much from 
preceding year (with reference to page 55 of the Audit report). Is company keeping so much 
retained earnings idle for future investments? 

A: Company Director responded that company still do not have foothold/ value chain in many 
countries and the company would like to see the right kind of opportunity at the right time 
which is still uncertain for now, hence, keeping  some liquidity for future strategic 
investment opportunities. Company has been continuously evaluating various investments 
and not risking hard earned money in risky business.   
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Agenda 3 was approved by the following votes:   
 

Approved 252,634,076 99.1307 % 
Disapproved 2,215,300 0.8693 % 
Abstained 0 0.0000 % 

  
 
Agenda 4     
To consider and approve re-appointment of directors who retire by rotation   
 
Chairman informed that 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. 
 
Following Directors retire by rotation in the 24th Annual General Meeting and are eligible to offer 
themselves for re-appointment.    

1. Dr. Santrupt Misra  - Director  
2. Mr. G.K. Tulsian  - Independent Director / Audit Committee Member  
3. Mr. Sanjeev Sood  - Director & President   

 
Chairman informed that 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. 
 
Mr. Dugar suggested following:  

1. Disclosure of directorships of each Director outside Thailand as well to which Chairman replied 
that Company would find out if it is required to disclose directorships outside Thailand.   

2. Under SEC code 2017, it is compulsory to take up Directors’ Remuneration under separate agenda 
as part of the law. Chairman replied that this has already been answered previously. 

 
Agenda 4 was approved by the following votes:   
 

Dr. Santrupt Misra Approved 239,923,376 94.1432 % 
Disapproved 100 0.0000 % 
Abstained 14,925,900 5.8568 % 

Mr. G.  K. Tulsian Approved 239,923,376 94.1432 % 
Disapproved 100 0.0000 % 
Abstained 14,925,900 5.8568 % 

Mr. Sanjeev Sood Approved 239,923,276 94.1432 % 
Disapproved 200 0.0001 % 
Abstained 14,925,900 5.8567 % 
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Agenda 5  
To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee for year 1st April 2017 to 31st March 
2018 
 
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 2017 to 31st March 
2018 on a fee of THB 1,457,500 plus reimbursement of expenses.    
Name of the Auditors are:  
Khun Orawan Chunhakitpaisan  - License No. 6105   
Khun Vairoj Jindamaneepitak  - License No. 3565  
Khun Waiyawat Kosamarnchaiyakij - License No. 6333  
Khun Wilai Buranakittisopon  - License No. 3920  
   
Chairman informed that the external Auditors have no relation with the company and its subsidiaries, the 
Executive, the Shareholders, or others related to those parties. 
 
Mr. Dugar suggested putting profile and photograph of company statutory auditors to which Chairman 
thanked him for his suggestions.  
 
Agenda 5 was approved by the following votes:   
 

Approved 254,849,176 99.9999 % 
Disapproved 200 0.0001 % 
Abstained 0 0.0000 % 

  
 
Agenda 6  
Other business (if any) 
 
Chairman invited questions from the shareholders.  
 
Mr. Dugar suggested that company participate in the rankings like Anti-Corruption ranking by IOD, 
Business Excellence, Global Sustainability Index ranking etc.  
 
Mr. Thara suggested following: 

1. Switching and bringing forward Agenda 5 Approval of Auditor’s appointment with Agenda 4 
Approval of re-appointment of Directors who retire by rotation.  

2. To add additional agenda for acknowledgement of Directors Remuneration which were approved 
previously? 

Q: Mr. Dugar inquired who has been appointed the new Secretary of Audit Committee.  
A: Chairman informed that Mr. Rajesh Jha has been appointed for the role. 
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Chairman thanked all shareholders for their valuable suggestions. 
 
There being no other business to be discussed, Chairman thanked all shareholders for attending the 
meeting and approving all proposals.  
  
 
 
The meeting concluded at 17:30.  
  
  
  
 
(Deepak Mittal) 
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 72 
Education: 
- Bachelor of Arts (Chennai University, India)
Shareholding – Nil 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2017-18 – 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 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 / Chairman of Audit Committee
Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 

Age 83 
Education: 
- Bachelor of Commerce
- Fellow  member of The 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 2017-18 – 4 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 
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3. Mr. Deepak Mittal - Independent Director/ Audit Committee member 

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 
Age 74 
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 – 56,250 Shares (0.0187%) 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2017-18 – 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 
 
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 – 6 
 

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 –7 

 
09 July 2018 

 
Re:  Appointment of proxy for 25th Annual General Meeting of 2017-18 
 
To:  The Shareholders 

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 25th Annual General 
Meeting of 2017-18 to be held on Wednesday, the 24th July, 2018 at 14:00 hrs. at Ball room 1, Sheraton 
Grand Sukhumvit, 250 Sukhumvit Road, Bangkok, 10110, Thailand as follows: 

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra 
(Age 61) or Mr. G. K. Tulsian (Age 81), Independent Directors as your proxy. 

  
 Remark :  Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra or Mr. G. K. Tulsian 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 
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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 
 อยูบ้่านเลขที............…..........................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 25 ในวนัองัคารที 24
กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน กรุงเทพฯ เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 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. 25 to be held on 
Tuesday, 24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok , No. 
250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 8 
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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 
 อยูบ้่านเลขที............…..........................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 บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน) นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทกัราลบตุร (อาย ุ61 ปี) หรือ  
นายจี เค ตลุเซียน (อาย ุ81 ปี) เลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330  

   Assign a proxy to Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra (Age 61)or Mr. G.K. Tulsian (Age 81), the Independent Director of 
Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok 10330 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ในวนัองัคารที 24
กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน กรุงเทพฯ เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 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. 25 to be held on 
Tuesday,  24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1,  2nd Floor,  Sheraton Grande Sukhumvit  A Luxury Collection Hotel, Bangkok , 
No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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. 8 
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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 24 เมือวนัที 19 กรกฏาคม 2560 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 24th Annual General Meeting held on 19th July 2017 

(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 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 
 Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2018 and adopt the 

directors’ report for the performance of the Company  for the year ended on 31st March 2018 
(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 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2018  

(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 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 4 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 5 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve re-appointment of director 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 
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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 6 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 6 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 7 พิจารณาและอนุมตัิแก้ไขชือบริษัท ตราประทบับริษัท และชือย่อหลักทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชือบริษัท) 

เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขชือบริษัท 
 Agenda 7 To consider and approve the change of the Company’s name, Company’s seal and Company’s symbol and the 

amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the  Company) in connection with the 
change of the Company’s name 

(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 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคับบริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขชือบริษัทและตรา

ประทบับริษัท 
 Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the  Article of  Association  in 

connection with the change of the Company’s name and the Company’s seal 
(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 9 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 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. 
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(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีที
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

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

 

 

 

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 25 ในวนัองัคารที 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ 
สขุมุวทิ เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน  เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2nd 
Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 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 
 อยูบ้่านเลขที............…..........................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        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ในวนัองัคารที 24
กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน กรุงเทพฯ เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 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. 25 to be held on 
Tuesday,  24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1,  2nd Floor,  Sheraton Grande Sukhumvit  A Luxury Collection Hotel, Bangkok , 
No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof. 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 8 
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(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 24 เมือวนัที 19 กรกฏาคม 2560 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 24th Annual General Meeting held on 19th July 2017 

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

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

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

 
 วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสุดวนัที 31 มีนาคม 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 
 Agenda 2 To consider acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2018 and adopt the 

directors’ report for the performance of the Company  for the year ended on 31st March 2018 
 เนืองจากวาระนี เป็นวาระแจ้งเพือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 This agenda is for information to the shareholders.  Hence, there will be no voting 

 
 วาระที 3 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2561 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 3 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 2018  

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

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

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

 
 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 4 To consider and approve the dividend payment  

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

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

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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 วาระที 5 พิจารณาเลือกตั งกรรมการทา่นใหม่และกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve re-appointment of directors 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 6 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 6 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 7 พิจารณาและอนุมตัิแก้ไขชือบริษัท ตราประทบับริษัท และชือย่อหลกัทรัพย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชือบริษัท) 
เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขชือบริษัท 

 Agenda 7 To consider and approve the change of the Company’s name, Company’s seal and Company’s symbol and the 
amendment to Clause 1 of the Memorandum of Association (name of the  Company) in connection with the 
change of the Company’s name 

(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 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 51 เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขชือบริษัทและตรา
ประทบับริษัท 

 Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 1, Article 2 and Article 51 of the  Article of  Association  in 
connection with the change of the Company’s name and the Company’s seal 

(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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 วาระที 9  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 9 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและ

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

shall not be considered as my voting as the shareholder. 
(7) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีที

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

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

 

 

ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 
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หมายเหตุ / Remarks: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฎชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

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

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

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

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

3. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the 
appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 

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

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

the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide 
evidence by specify in Form C. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

Annex to the Proxy Form C 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 25 ในวนัองัคารที 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องบอลรูม 1 ชั น 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ 
สขุมุวทิ เอ ลกัซ์ชวัรี  คอลเล็คชัน  เลขที 250 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 to be held on Tuesday, 24th July 2018 at 14.00 hrs. at Ballroom 1, 2nd 
Floor, Sheraton Grande Sukhumvit A Luxury Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Bangkok 10110 or at any 
adjournment thereof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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