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

BIG ON MILESTONES

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
ครั้งท่ี 24 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. 





บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน) 1

 

 1 

วนัที 5 กรกฏาคม 2560 

เรือง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครังที 24 วันที 19 กรกฏาคม 2560 

เรียน: ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 23 ประชมุเมือวนัที 14 กรกฎาคม 2559 
2. รายงานประจําปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 
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  24   ในวนัพธุที 19  กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  2  ชั น 2  โรงแรมพลาซ่า  แอทธินี  รอยลั 
เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330  เพือพิจารณาวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 23 เมือวันที 14 กรกฏาคม 2559 

ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 23 ซึงจดัขึ นเมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 ซึงสาํเนารายงานการประชมุ

ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี  (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพือพิจารณารับรอง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 ผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ววา่ได้บนัทกึถกูต้องตามทีมกีาร      
เสนอในทีประชมุ 

วาระที 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สาํหรับปีสิ นสุดวันที  31 มีนาคม  2560  ซึงได้รับการตรวจสอบ
แล้ว 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 เพือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกําไรขาดทุนเมือสิ นปี

การเงินของบริษัทฯ ซึงงบการเงินดงักลา่วได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และนําเสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิ 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี

สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถูกต้องโดยผู้สอบบญัชี (นางสาวอรวรรณ  
ชณุหกิจไพศาล) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั แล้ว รวมทั งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ดงันี  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 19,168 16,299 

หนี สินรวม (ล้านบาท) 4,815 4,815 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 14,353 11,484 

ยอดขาย (ล้านบาท) 5,040 5,040 

รายได้รวม (ล้านบาท) 5,467 5,495 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 2,293 1,185 

กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 7.64 3.95 
 
 รายละเอียดทั งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจําปี  ซึงได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ตามเอกสารแนบ 2 

วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 

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

 ในปี 2559-60 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.80 บาทต่อหุ้น ซึงคิดเป็น
เงินจํานวน 240 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสิทธิประโยชน์จากการ
สง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลทั งหมดตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 1502(2)/2552 

วนัพิจารณาสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที 12 มิถนุายน 2560 และปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือการ
รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 
13 มิถนุายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 11 สงิหาคม 2560 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล  
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วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึงในสามจะออกจากตําแหนง่ในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้
กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหนง่  กรรมการทีออกจากตําแหน่งตาม
วาระตามข้อนี มีสทิธิกลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 

 กรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 24 ของบริษัทฯ และมีสิทธิ
ได้รับการเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกมีดงัตอ่ไปนี  

 1. ดร. สานทรับ บี มิซรา กรรมการ 
 2. นายจี. เค. ตลุเซียน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายซนัจีฟ สทู  กรรมการ 
 
 ความหมายของกรรมการอิสระ ซึงได้รับการกําหนดขึ นตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

 บริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการสรรหา  แตก่ระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ   ซึง
จะพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์  และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงทีผ่าน
มา 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั งกรรมการทั ง 3 ทา่นกลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์อนัเป็น
ประโยชน์อยา่งมากในความสาํเร็จอนัตอ่เนืองของบริษัทฯ  

วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี  

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ

ไชย สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2560 – 31 
มีนาคม 2561 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,457,500 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง  

  
  รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 
  คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล ใบอนญุาตเลขที 6105 

คณุไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ใบอนญุาตเลขที 3565 
คณุวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ใบอนญุาตเลขที 6333   
คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ  ใบอนญุาตเลขที 3920   
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอจํานวน 1,457,500  บาท 
สาํหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้ว 

 

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

 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 
มีจํานวน 1,325,000 บาท  

 ผู้สอบบญัชีภายนอกไมม่ีความสมัพนัธ์ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคล
อืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นด้วยกบัคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชี

และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

วาระที 6 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ให้วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 24  ของ
บริษัทฯ เป็นวนัที 12 มิถนุายน 2560 และให้ปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 13 มิถนุายน 2560 

 บริษัทฯ ได้ประกาศหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพร้อมทั งเอกสารแนบและแบบหนงัสือมอบฉนัทะใน
เว็บไซต์ www.birlacarbon.com  ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมลูนกัลงทนุ 

 ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้สามารถมอบอํานาจให้ผู้ อืนหรือนายดีพาค  มิททลั หรือ  นายจี เ  ค 
ตลุเซียน กรรมการอิสระ ซึงมีรายละเอียดตามกําหนดในเอกสารแนบ 7 เข้าร่วมประชมุแทนได้ ทั งนี  การมอบฉนัทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสอื  หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ยืนแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบซึงลง
นามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และมอบตอ่พนกังานของบริษัทฯ ก่อนเริมการประชมุ 

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชมุในวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ข้างต้น 

โดยคําสังคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 1 

 
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครังที 23 

 
วนัประชมุ   : พฤหสับดีที 14 กรกฏาคม 2559 

เวลา    : 16.30 น. 
สถานทีประชมุ  : ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลนิจิต สขุมุวิท  
       เลขที 566 ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330   

นายราเจส จาห์ เลขานกุารบริษัทฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและอธิบายหลกัเกณฑ์เกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยนายราเจส จาห์ อธิบายเป็นภาษาองักฤษ และ คณุณฐวดี ศรีสมวงษ์ อธิบายเป็นภาษาไทย  

• ประธานจะกลา่วทีละวาระ 
• การลงคะแนนเสยีงจะเริมหลงัจากทีมีการอภิปรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
•  ผู้ ถือหุ้น 1 ทา่นสามารถลงได้ 1 คะแนนเสยีงเทา่นั น 
•  การลงคะแนนเสียงมีเพียง 3 ทางเลือกคือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ห้ามลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 

ทางเลอืก 
• เพือเป็นการประหยดัเวลา จะนบัเฉพาะคะแนนทีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงเทา่นั น 
• ผู้ ถือหุ้นทีลงคะแนนแบบไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงให้กรอกลงในใบลงคะแนนและยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีรับใบ

ลงคะแนน 
• ผลลงคะแนนจะแสดงบนหน้าจอและประธานในทีประชมุจะประกาศผลคะแนน 
• ประธานขอความร่วมมือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุปิดมือถือหรือตั งระบบสัน 

ตอ่จากนั นคณุเก่ง เจ้าหน้าทีจากโรงแรมโนโวเทล อธิบายเกียวกบัระบบการรักษาความปลอดภยัในกรณีฉกุเฉิน 

นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลอืกอยา่งเป็นเอกฉนัท์ให้ทําหน้าทีเป็น ประธานในทีประชมุ 

 ประธานได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุในขณะนั นเป็นจํานวนรวมทั งสิ น 103  คน  
(ทั งทีมาด้วยตนเองและมอบอํานาจ) โดยถือหุ้นรวมกนัทั งสิ น 264,986,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3288% ของหุ้นทีออกและ
เสนอขายแล้วทั งหมดของบริษัทฯ จํานวน 300,000,000     หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ  จึงได้
กลา่วเปิดประชมุ  และได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  

ประธานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแนะนําคณะกรรมการซึงได้เข้าร่วมประชมุดงัตอ่ไปนี   
นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบตุร  กรรมการอิสระ  
นายดพีาค มิททลั   กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายจีเค ตลุเซียน   กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 
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นายสานทรับ มิซรา  กรรมการ 
นายซนัจีฟ สทู   กรรมการและประธานบริษัท 

ประธานได้แนะนํา Mr. Paul Flipse, นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล และ Mr. Yiran Yang ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั  
ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนําทีมผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุดงันี  
นายอภิรักษ์ ชยัศิริพาณิชย์  ประธานร่วม 
นายราเจส เคเดีย   หวัหน้าฝ่ายการเงินและพาณิชย์ 
นายอามิต ไซนี   หวัหน้าฝ่ายการตลาด 
นายราเจส จาร์   ผู้จดัการทัวไป (ฝ่ายการเงินและบญัชี) และเลขานกุารบริษัทฯ 
นางสาวสดุารัตน์ พลเจริญ  หวัหน้าฝ่ายฝึกอบรม  
นางสาวอติกานต์ ปิ นสขุ  รองผู้จดัการทัวไป (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์) 
นายธนกฤต สแีก้วนํ าใส  หวัหน้าฝ่ายสาธารณปูการ 
นายศรายธุ ศรีวฒันา  หวัหน้าฝ่ายความปลอดภยั 
นายองอาจ ตยิะพิทยารัตน์  ผู้จดัการอาวโุส (ฝ่ายการตลาด) 
นางยพุา สงวนสจัจพงษ์  ผู้จดัการ (ฝ่ายการตลาด) 
 
คณุจาฏพุจัน์ อําพนัแสง นกักฏหมายอิสระ ได้เข้าร่วมประชมุในครั งนี ด้วย 
คณุกีรติกา แพงลาด  อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึงเป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุประเมินคณุภาพ
การจดัประชมุ 
ประธานในทีประชมุได้ขอให้ประธานบริษัทฯ เป็นผู้อา่นรายงานจากคณะกรรมการถงึผู้ ถือหุ้นและเพือไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลา
และอํานวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นจึงให้คณุณฐวดี ศรีสมวงษ์ เป็นผู้อา่นรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ ถือหุ้นเป็นภาษาไทย 

วาระที 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 22 เมือวันที 29 กรกฏาคม 2558 
 
ประธานได้แจ้งวา่สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที  22  ประชมุเมือวนัที 29 กรกฏาคม 2558 ได้จดัสง่ยงัผู้ ถือ
หุ้นทั งหมดพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุก่อนการประชมุนี แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว  
ถาม : ผู้ ถือหุ้นแจ้งวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งก่อนได้สอบถามเรืองเงินกู้ของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส 

วา่เมือครบกําหนดสญัญาแล้วจะไมม่ีการขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ย ไมไ่ด้มีการบนัทกึใน
รายงานการประชมุ 

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ไมส่ามารถระบไุด้วา่มีการซกัถามกนัเรืองนี ในการประชมุครั งก่อน อยา่งไรก็ตาม รายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีการบนัทึกการพิจารณาตดัสินใจในเรืองต่างๆของทีประชุมและข้อซกัถามอืนทีประธานในที
ประชมุเห็นวา่เป็นประเด็นสาํคญัไว้แล้วในรายงานการประชุม การขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ย
ไม่ได้เป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั งทีแล้วหรือการประชุมคณะกรรมการก่อนหน้านั น ณ ตอนนั น ทางบริษัท 
อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ยงัไมไ่ด้ขอขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ย ดงันั น ในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นครั งทีแล้ว คณะกรรมการยงัไมม่ีโอกาสทีจะพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสยีในการขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้น



บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด (มหาชน) 7

 

 7 

และดอกเบี ยของเงินกู้ นี   ในเดือนมิถนุายน 2559  คณะกรรมการได้รับคําขอขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี ย จากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ไปอีก 5 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาเรืองดงักลา่วในประเด็น
ต่างๆทีเกียวข้องและได้ขอความเห็นจากทีปรึกษาทางการเงินอิสระซึงให้ความเห็นสนบัสนนุการขยายระยะเวลา
ดงักลา่ว รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นสมควรขยายระยะเวลาวนั
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยของเงินกู้ ดังกล่าวเพือประโยชน์สูงสดุของบริษัทฯ ทั งนี  มติของคณะกรรมการและ
เหตผุลตา่งๆได้มีการเปิดเผยข้อมลูผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ทราบแล้ว 

 จากนั นผู้ ถือหุ้นได้อา่นรายละเอียดในรายงานการประชมุครั งก่อนจากหนงัสอืเชิญประชมุในหน้า 8 และมีคาํถาม
ดงันี  

ถาม : ดอกเบี ยทีบริษัทฯ จะได้รับจาก บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส จะถกูรวมอยูใ่นกําไรหรือไม ่และถามถงึราคา
เสนอซื อ mandatory tender offer (MTO) วา่ทําไมอยูที่หุ้นละ 22 บาทซึงตํากวา่มลูคา่ตามบญัชี 

ตอบ: ประธานในทีประชมุแจ้งวา่ ประเด็นนี ไมเ่กียวข้องกบัวาระนี  และขอให้ถามเรืองดงักลา่วในวาระทีเกียวข้อง อยา่งไร
ก็ตามเพือเป็นข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้น ดอกเบี ยของเงินกู้ให้บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ถือเป็นรายรับของบริษัทฯ 
และได้แสดงในงบกําไรขาดทนุ  การตั งราคาเสนอซื อถือเป็นดลุยพินิจของผู้ ทําคําเสนอซื อซงึได้ปฏิบตัิตามระเบียบที
เกียวข้องของ กลต.และบริษัทฯ ไมม่ีสว่นเกียวข้องกบัการตั งราคาเสนอซื อทีกําหนดโดยผู้ ทําคาํเสนอซื อ  

 ผู้ ถือหุ้นกลา่วถงึ  ผลประกอบการทีดีของยอดขายและกําไร และชืนชมอตัราสว่นกําไรตอ่หุ้นทีสงูทีสดุในบรรดา 8 
บริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัหลพัทย์ฯ ในกลุม่ ปิโตรเคมี และเพิมเติมเรืองเงินกู้และดอกเบี ยซึงถงึกําหนดชําระ
วนัที 20 กรกฎาคม 2559 ไมใ่ช ่2558 ซึงสิงทีได้หารือกนัไปเมือปี 2558 เป็นการคาดการณ์จากข้อมลู ณ ตอนนั น 
และสถานการณ์ของเงินกู้ในบริษัทดงักลา่วมคีวามแตกตา่งจากปัจจบุนั และในมมุมองของดอกเบี ยในประเทศไทย
ปัจจบุนัทีตําอยู ่การขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยเงินกู้ นี เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น   

 ผู้ ถือหุ้นได้ให้คําแนะนําวา่บริษัทควรทํา Currency hedge เพราะหลายๆ บริษัท ได้ปิดกิจการลงเนืองจากขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลียนเป็นจํานวนมาก  

 ประธานในทีประชมุรับข้อเสนอดงักลา่วเพือพิจารณา 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วถงึการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งทีแล้ววา่การทีบริษัทฯ มีการลงทนุในประเทศตา่งๆ ได้แนะนําให้
บริษัททํา Currency hedge แตบ่ริษัทฯ แจ้งวา่ได้ทํา Natural hedge ซึงผู้ ถือหุ้นขอให้แก้ไขในรายงานการประชมุ 

ตอบ : ประธานในทีประชมุแจ้งวา่การพิจารณาตดัสนิใจในเรืองตา่งๆของทีประชมุและข้อซกัถามอืนทีประธานในทีประชมุ
พิจารณาเห็นวา่เป็นประเด็นสาํคญัได้ถกูบนัทกึไว้แล้วในรายงานการประชมุ 
 
ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ บริษัทฯต้องนําสง่รายงานการประชมุตอ่หนว่ยงานตา่งๆ (ตลท., กลต., กระทรวงพาณิชย์ฯ) อยูแ่ล้ว ถ้า 
บริษัทฯ สง่รายงานการประชมุผา่น TSD ก็จะไมต้่องเสยีเวลากบัวาระ 1 และรายงานคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้นควรได้รับการ
พิจารณาเพือรับทราบในการประชมุสามญัถือหุ้น  
 
ถาม : ผู้ ถือหุ้นแนะนําให้ใสชื่อผู้ ถือหุ้นในแตล่ะคําถาม 
ตอบ : ประธานในทีประชมุแจ้งวา่การระบชืุอของผู้ ถือหุ้นไมถื่อเป็นสาระสาํคญั อยา่งไรก็ตามการพิจารณาตดัสนิใจในเรือง

ตา่งๆของทีประชมุและข้อซกัถามอืนทีเป็นประเด็นสาํคญัจะถกูบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุห 
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ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 22 เมือวนัที 29 กรกฏาคม 2558 ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี  

เห็นด้วย (Approved) 262,844,308 หุ้น (shares) หรือ (or) 99.1916% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 2,139,163 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.8073% 
งดออกเสยีง (Abstained) 3,000 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0011% 

 

วาระที 2   พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2559 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว  

 
ประธานได้แถลงผลการดําเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2559 หลงัจากนั นประธานได้เชิญให้
ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้สอบบญัชีวา่ได้มีการตั งสาํรองไว้ในงบการเงินหรือไมเ่กียวกบัรายการเงินให้กู้ยืมซึงมีจํานวน 
6,371 ล้านบาท ซึงประกอบด้วยเงินต้นจํานวน 5,153 ล้านบาท และดอกเบี ยค้างรับจํานวน 1,218 ล้านบาท  

ตอบ : ผู้สอบบญัชีแจ้งวา่จํานวนเงินในรายการดงักลา่วไมจํ่าเป็นต้องมีการตั งสาํรองแตก่ารบนัทกึบญัชีได้ปฎิบตัิตาม
มาตรฐานการบญัชี ผู้สอบบญัชีพิจารณาความสามารถในการชําระหนี จากกําไรและกระเสเงินสดตามการ
คาดการณ์ผลประกอบการ 5 ปี (Projection cash flow) และตามกลยทุธ์การเติบโตของบริษัท  ประธานในทีประชมุ
ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามจากทางบริษัทฯ ซึงผู้บริหารชี แจงวา่รายการดงักลา่วได้มีการบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อมลูทางการเงินของบริษัทร่วม บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส (หน้า 113)  
 รายการขาดทนุสทุธิจํานวน 911 ล้านบาท และรายการขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนจํานวน 554 ล้านบาท ในปี 2559 แล้ว

การคาดการณ์ผลประกอบการ (Projection cash flow) ดงักลา่วไมน่า่จะมกํีาไร ซึงถ้าคาํนวณจากการขาดทนุ
จํานวน 911 ล้านบาท ไปอีก 5 ปีข้างหน้า จะขาดทนุถงึ 4,500 ล้านบาท และผู้สอบบญัชีได้เห็นงบการเงินจาก
บริษัทดงักลา่วหรือไม ่

ตอบ : ประธานในทีประชมุแจ้งวา่ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินบริษัทและได้มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีได้รับงบการเงินของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส และได้มกีารบนัทกึมลูคา่การ
ลงทนุดงกลา่วในงบการเงินของบริษัทฯตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามรายการสนิทรัพย์สทุธิจํานวน (3,584) ล้านบาท ซึงบริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ จํานวน 173 ล้านเหรียญ
สหรัฐ แล้วในปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีการกู้ เงินจํานวน 3,704 ล้านบาท และชําระเงินกู้ จํานวน 2,692 ล้านบาท และขอ
ทราบเหตผุลจํานวนเงินทีกู้ยมืมาเกิน  

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่บริษัทฯ ได้มีการพิจารณางบการเงินของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสและการ
คาดการณ์ผลประกอบการ 5 ปี สว่นจํานวนเงินทีกู้มาเกินนั น (เมือเทียบกบัจํานวนเงินกู้จากธนาคารทีบริษัทฯ ได้กู้
มาก่อนหน้านี ) มีไว้เพือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในอนาคต เพือรักษาสภาพคลอ่งของธุรกิจและเป็นเงินทนุหมนุเวียน
เนืองจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ และเพือโอกาสในด้านอืนทีอาจมีขึ นในอนาคต  
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ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้แนะนําวา่กลุม่ธุรกิจเบอร์ลา่เป็นกลุม่ธุรกิจใหญ่ซึงมีการดําเนินธุรกิจใน 42 ประเทศ ซึงวธีิทีเหมาะสมทีสดุ
คือการเพิมทนุในบริษัทดงักลา่วเพือจ่ายชําระดอกเบี ยคงค้างจํานวน 1,218 ล้านบาท ในกรณีขยายระยะเวลาวนั
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยเงินกู้  

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงว่าบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นของตนในการขยายระยะเวลาการ
ชําระหนี ตามสญัาเงินกู้  และในอนาคตหากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสมีความจําเป็นต้องการเงินทุน
เพิมเติม คณะกรรมการจะพิจารณาเรืองดงักลา่วโดยตั งประโยชน์บริษัทฯ เป็นสาํคญั  

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามการบนัทกึสนิทรัพย์จํานวน 5,153 ล้านบาท และดอกเบี ยค้างรับจํานวน 1,218 ล้านบาทเป็น
ทรัพย์สนิในงบดลุของบริษัทฯ ในสว่นทีเกียวกบับริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส บริษัทฯ ได้อธิบายด้วยวา่ที
ปรึกษาการเงินอิสระได้พิจารณาจาก projection cash flow วา่ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมแีนวโน้มทีดีขึ น แตถ้่า
พิจารณาจากขาดทนุสทุธิจํานวน 911 ล้านบาท นอกจากนี ถ้าดจูากรายงานคณะกรรมการตอ่ผู้ ถือหุ้นทีกลา่วถึง
คาร์บอนแบลค็ทีผลติเกินความต้องการของจีนทีมถีึงร้อยละ 13 แม้วนันี กําลงัการผลติจะคงทีแต ่ oversupply มีถึง
ร้อยละ 13 บริษัทฯ จะฟืนตวัได้อยา่งไร ทั งนี ในปัจจบุนับริษัทฯ ดําเนินการผลติเพียง 70% ของกําลงัการผลติ 
หมายถึงถ้ายอดขายเพิมขึ นปีละ 7% อยา่งน้อย ถ้าไมม่กีารลงทนุเพิมถงึจะสามารถฟืนตวัได้ในอีก 3 ปี ข้างหน้า 
นอกจากนี เข้าใจวา่ขาดทนุสทุธิจํานวน 911 ล้านบาท เกิดจากต้นทนุทีสงู จึงควรทําการเพิมทนุในบริษัทดงักลา่ว 
และบริษัทฯ มีการลงทนุในสหราชอาณาจกัร (UK) หรือไม่ 

ตอบ : ผู้บริหารกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสาํหรับทกุคําแนะนํา  สาํหรับคาํถามเกียวกบัการลงทนุในสหราชอาณาจกัร (UK) 
บริษัทฯ ขอยืนยนัวา่ไมม่กีารลงทนุในประเทศดงักลา่ว  

 นอกจากนี ยงัชี แจงเพิมเตมิถงึสาเหตขุองการขาดทนุในบริษัท อินดโิกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ดงันี  

1. ช่วงเวลา 5 ปีทีผา่นมาเป็นช่วงทียากลาํบากทีสดุของอตุสาหกรรมคาร์บอนแบลค็โดยทีทกุๆ บริษัทก็ได้รับ
ผลกระทบรวมถึงบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส เนืองจากราคาทีปรับตวัลดลงเป็นประวตัิการณ์
และราคานํ ามนัทีคอ่นข้างผนัผวนเป็นอยา่งมากสง่ผลกระทบตอ่การทํากําไรของบริษัททีผลติคาร์บอน
แบลค็ทัวโลกรวมถงึบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส โดยเฉพาะอยา่งยิงเมือปีก่อนหน้านี ยงัมีรายการ
ด้อยคา่จากสนิทรัพย์ใน Hanover และ China และขาดทนุเนืองจากการบนัทกึรายการ mark-to-market 
(MTM) ซึง 2 ปัจจยันี ทําให้บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสขาดทนุทางบญัชี ถึงแม้วา่กระแสเงินสด
จากการดาํเนินงานของบริษัท อินดิโกลด์ มอริเชียสจะยงัคงดีมากอยูก็่ตาม 

2. นอกจากนั น คณะกรรมการได้ขอความเห็นจากทีปรึกษาทางการเงินอิสระซึงได้ศกึษาผลการคาดการณ์
ธุรกิจของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ความสมเหตสุมผลของสมมติฐานการคาดการณ์ดงักลา่ว 
โอกาสในการลงทนุทีคาดการณ์ได้ของบริษัทฯ ความสมเหตสุมผลของผลตอบแทนทีจะได้จากเงินให้กู้ยมื
เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนทีได้รับในตลาด มลูคา่เพิมทีบริษัทฯ ได้รับจากการลงทนุนี  โดยทีปรึกษา
ทางการเงินอิสระให้ความเห็นสนบัสนนุการขยายระยะเวลาการชําระหนี ตามสญัญาเงินกู้ดงักลา่ว  

3. ทีสาํคญัทีสดุ ประธานในทีประชมุและคณะกรรมการยงัคงเฝ้าตดิตามผลประกอบการและการดาํเนินการ
ทกุอยา่งอยูร่วมถงึความเสียงตา่งๆ  ซึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ นั น ถ้ามคีวามเสียงเข้ามา
เกียวข้องเมือไหร่ เราจะต้องดําเนินการตดัสนิใจตามทีจําเป็น แต ่ณ วนันี เรายงัมองไมเ่ห็นวา่นา่จะเกิดเหตุ
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ดงักลา่ว ด้วยเหตผุลดงักลา่ว คณะกรรมการเห็นด้วยกบัความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระวา่การ
ขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยเงินกู้และดอกเบี ยเป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

4. สดุท้ายบริษัทฯเชือวา่ การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสจะได้รับผลประโยชน์
หลายอยา่ง ทีไมใ่ช่แคใ่นเรืองของความสมัพนัธ์กบัลกูค้า  การรักษายอดขายกบัลกูค้ารายใหญ่ แตส่ิงที
สาํคญัทีสดุคือ การสนบัสนนุ เช่น การปรับปรุงในเรือง yield การผลติ การเปลียนแปลงในเรืองของสขุภาพ  
ความปลอดภยัและสิงแวดล้อม ซึงสิงเหลา่นี ทางบริษัทฯ ไมเ่คยได้รับมาก่อน บริษัทฯ อาจจะได้สว่นแบง่
การตลาดทีลดลง  ได้รับผลประโยชน์จาก yield ทีลดลง  และความสามารถในการทํากําไรทีลดลงถ้า
บริษัทฯ ไมม่ีความสมัพนัธ์กบับริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส จะเห็นได้วา่ บริษัทผลติคาร์บอนแบลค็
ขนาดเลก็ทีไมม่ีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเหมือนกบับริษัทใหญ่ๆ ได้รับความยากลาํบากอยา่ง
มากในการดําเนินธุรกิจในชว่ง 5 ปีทีผา่นมา ทั งนี ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ นมาก ทั งนี เนืองจาก
ความสมัพนัธ์กบับริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ทีทําให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบด้านการแขง่ขนั
เพิมขึ น  

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามการบนัทกึบญัชีของเงินกู้และดอกเบี ยทีครบกําหนดจากบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ที
บนัทกึไว้ในงบการเงินและดอกเบี ยค้างรับทีแสดงไว้ 

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่รายการเงินกู้และดอกเบี ยถกูบนัทกึไว้ในสนิทรัพย์และแยกแสดงรายการ ซึงตามสญัญาเงินกู้
กบับริษัทดงักลา่ว ทางบริษัทฯ จะบนัทกึดอกเบี ยคงค้างทกุไตรมาส โดยจะรวมเป็นดอกเบี ยทบต้น ซึงได้แสดงไว้ใน
งบการเงินหน้า 148 ของรายงานประจําปีทีแสดงจํานวน 1,218 ล้านบาท เป็นดอกเบี ยค้างรับ และเงินกู้ ระยะยาว
จํานวน 6,065 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 7,283 ล้านบาท   

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเรืองกระแสเงินสดของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ซึงมีความเพียงพอในการชําระ
ดอกเบี ยแตไ่มชํ่าระ เพราะเหตใุด  

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่บริษัทอินดโิกลด์ คาร์บอน มอริเชียสได้ขอขยายระยะเวลาชําระคืน รวมถงึการชําระดอกเบื ย 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ควรจะชําระคืนหรือให้ขยายเวลาวนัชําระคืน หลงัจากทีได้พิจารณาจากหลายๆ ปัจจยั
แล้ว รวมถงึปรึกษากบัทีปรึกษาทางการเงินอิสระและขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบ  ได้ลงความเห็นวา่ การ
ขยายเวลาชําระเงินคืนจะเป็นประโยชน์ทีดีทีสดุกบับริษัท  

 บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสได้มีการลงทนุในบริษัท Columbian Chemicals ซึงเป็นการลงทนุเชิงกลยทุธ์
ดงันั นการกู้ยมืเงินจึงเป็นการกู้ยมืเงินแบบระยะยาว ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการได้ยกประเด็นนี ขึ นมาปรึกษากบั
บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส วา่ บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียสสามารถขยายระยะเวลาวนัชําระเงิน
คืนอีก 5 ปี หรือระเวลาทีสั นกวา่นั นได้หรือไม ่ อยา่งไรก็ตาม การลงทนุระยะยาวของบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน 

มอริเชียส เขาไมต้่องการระยะเวลาการชําระเงินคืนในระยะสั น คณะกรรมการจงึแตง่ตั งทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพือตรวจสอบรายการดงักลา่ว 1) เงินยงัมีความปลอดภยั 2) บริษัททีกู้ยิมเงินมีความสามารถในการชําระคืน 3) 
อตัราดอกเบี ยมีความสมเหตสุมผลเมือเทียบกบัอตัราดอกเบี ยในตลาด 4) กระแสเงินสดของบริษัทฯมีความเพียงพอ 
5) บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานการณ์ตา่งวา่  ผลประโยชน์ทีได้รับจากการตอ่ระยะเวลาการชําระคืนมีมากกวา่การ
ได้รับการชําระเงินคืน ดงันั นคณะกรรมการจึงอนมุตัิทีจะตอ่ระยะเวลาการชําระคืนอีก 5 ปี 
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ถาม : ผู้ ถือหุ้นกลา่วถงึเงินกู้ ทีให้แก่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในปี 2554 ซึงบริษัทฯ ได้นําเรืองนี เข้ามาขอ
อนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตเ่มือครบกําหนดตามสญัญา 5 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนมุตัติอ่
สญัญาอายเุงินกู้ ได้หรือไม ่ อยากทราบวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2554 นั นผู้ ถือหุ้นได้มอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนมุตัิขยายระยะเวลาวนัชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยเงินกู้ดงักลา่วหรือไม ่ ซึง
รายการดงักลา่วเป็นรายการเกียวโยงกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ต้องไมม่ีสทิธิในการลงคะแนนเสยีง โดยเรืองดงักลา่วควร
ได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยซึงมีเพียงประมาณร้อยละ 10  

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ในปี 2554 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนมุตัิการลงทนุเป็นเงินจํานวน 175 ล้านเหรียญสหรัฐใน 
Columbian Chemicals โดยลงทนุผา่นบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในรูปของหุ้นทนุ หรือ หนี  หรือทั งสอง
อยา่งร่วมกนั เพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์ร้อยละ 20.59 ใน Columbian Chemicals และมอบอํานาจให้
คณะกรรมการดาํเนินการเจรจาและตกลงข้อกําหนด แก้ไข เพิมเตมิ จดัทําเอกสารฉบบัลงนาม ยอมรับ แก้ไข เข้าทํา 
ลงนาม รับรอง และสง่มอบเอกสารแตล่ะฉบบัทีเกียวข้องกบัหรือตามทีกําหนดโดยธุรกรรมการลงทนุดงักลา่ว ทั งนี  
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นวา่เป็นอํานาจของคณะกรรมการตามมติทีประชมุผู้ ถือหุ้น ทีจะพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยตามสญัญาเงินกู้และการดาํเนินการตอ่เนืองของการลงทนุของบริษัทฯ ใน 
Columbian Chemicals ซึงเป็นรายการเดมิตามกรอบการลงทนุทีได้รับอนมุตัิโดยมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ 
ได้มีการตรวจสอบกฎเกณฑ์ทีเกียวกบัการทํารายการทีเกียวโยงกนัเนืองจาก SKI Carbon Black (Mauritius) 
Limited มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของทั งบริษัทฯ และบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส โดยมีสดัสว่นการ
ถือหุ้นในบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ประมาณร้อยละ 59 และถือหุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 32 ทั งนี  
คณะกรรมการได้มีการหารือกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องและทีปรึกษากฎหมายเพือให้มันใจวา่ณะกรรมการ
ไมไ่ด้ดําเนินการใดๆเกินกวา่กรอบอํานาจทีได้รับอนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนี  คณะกรรมการได้พิจารณา
วา่ธุรกรรมดงักลา่วมีเงือนไขการค้าทัวไปและเป็นธรรม ซึงเป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ คณะกรรมการได้
แตง่ตั งทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกบัรายการดงักลา่วและทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้
ความเห็นวา่การขยายระยะเวลาชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยเป็นจะเป็นไปเพือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือ
หุ้น จากข้อเท็จจริงดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการได้พิจารณาและอนมุตัิคําร้องขอของบริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน 
มอริเชียส ในการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยตามสญัญาเงินกู้ออกไปอีก 5 ปี 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นกลา่วเพิมเติมวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการกู้ยมืเงินไมใ่ช่การออกหุ้นกู้  (Debenture) ซึงถ้ารายการ
ดงักลา่วเป็นการออกหุ้นกู้ ก็ไมม่คีวามจําเป็นทีจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น ดงันั นขอให้บริษัทฯ มีความแนใ่จวา่
หนว่ยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องได้ยืนยนัถกูต้องแล้ว และเนืองจากรายการดงักลา่วบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้รับการชําระ
ดอกเบี ยทียงัค้างอยู ่ แตค่ณะกรรมการบริษัทฯ ซึงประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั งรายการนี ยงัเป็น
รายการทีเกียวโยงกนั จะถือวา่คณะกรรมการมีอํานาจในการอนมุตัิขยายระยะเวลาเงินกู้นั นสามารถทําได้ 

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ ดงัทีได้อธิบายไปข้างต้น บริษัทฯ ได้หารือกบัหนว่ยงานกํากบัดแูลทีเกียวข้องและทีปรึกษา
กฎหมาย เนืองจากไมม่กีารเปลียนแปลงข้อกําหนดและเงือนไขอืนของเงินกู้และบริษัทฯ เพียงแตข่ยายระยะเวลา
เงินกู้ออกไป 5 ปีโดยมีข้อกําหนดและเงือนไขอืนเช่นเดิม คณะกรรมการจึงพิจารณาวา่การขยายระเวลาเงินกู้
ดงักลา่วเป็นการดาํเนินการตอ่เนืองของการลงทนุใน Columbian Chemicals ซึงเป็นรายการเดิมตามกรอบการ
ลงทนุทีได้รับอนมุตัิโดยมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นในปี 2554 และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมม่ีความจําเป็น
ทีจะต้องขออนมุตัจิากทีประชมุผู้ ถือหุ้นสาํหรับรายการธุรกรรมเดมิอีก 
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ถาม : ผู้ ถือหุ้นแจ้งวา่หากบริษัทฯ ได้รับความเห็นดงักลา่วจากสาํนกังาน กลต. อยากให้บริษัทแจ้งผา่นสาํนกังานตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ตอบ : ประธานในทีประชมุแจ้งวา่ไมม่คีวามจําเป็นทีต้องเปิดเผยความเห็นดงักลา่วผา่นสาํนกังานตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เนืองจากเป็นความรับผิดชอบของบริษัททีจะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายอยูแ่ล้ว 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส จะชําระดอกเบี ยเมือใด อีกทั งยงักลา่วอีกวา่การขยายวนั
ชําระคืนเงินต้นสามารถทําได้แตบ่ริษัทควรจะต้องชําระดอกเบี ยอยู ่และคณะกรรมการควรคํานงึถงึผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ไมใ่ช่ผลประโยชน์ของบริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส 

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงอีกครั งวา่ คณะกรรมการไมเ่คยสงสยัความสามารถทางการเงินของบริษัทอินดิโกลด์ ในการ
ชําระหนี  เมือบริษัทอินดิโกลด์ ร้องขอให้มีการขยายเวลาชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ยตามแผนกลยทุธ์ระยะยาวของ
บริษัท คณะกรรมการจึงมีทางเลอืกทีจะ 1) ตอบรับคําขอ 2) ปฏิเสธคําขอ 3) เสนอทางเลอืกอืนทีเป็นกลาง แต่
เนืองจากผู้ ถือหุ้นคนอืนของบริษัทอินดิโกลด์ก็ได้ให้กู้ เงินเช่นเดียวกนัและได้ขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี ยโดยไมไ่ด้แก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดและเงือนไขอืน จงึทําให้ทางเลอืกที 3) คอ่นข้างเป็นไปได้ยาก 

ในสถานการณ์ดงักลา่วจงึถือเป็นการลงทนุทีนา่สนใจของบริษัทฯ ซึงมใิช่แตเ่พียงในด้านการเงินแตย่งัรวมถึง
ปัจจยัพื นฐานในการดําเนินธุรกิจ เช่น เทคโนโลยี การวิจยัและการพฒันา การสนบัสนนุทางตลาดโดยการคงไว้ซึง
สว่นแบง่ทางการตลาดกบัลกูค้าในกลุม่ MNC ดงันี เมือพิจารณาในภาพรวมของความสมัพนัธ์กบับริษัทอินดิโกลด์
และเพือผลประโยชน์ของบริษัทฯ  คณะกรรมการจึงตดัสนิใจทีจะให้ขยายวนัชําระคืนเงินต้นและดอกเบี ย 

 

สาํหรับคําถามทีถามถึงการชําระดอกเบี ยโดยผู้ ถือหุ้นรายเดยีวกนั ฝ่ายบริหารได้กลา่วเสริมวา่ คณะกรรมการได้
ตดัสนิใจโดยคาํนงึถงึทกุปัจจยั รวมถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาเรืองดงักลา่วไป
แล้วแตห่ากมีโอกาสทีจะสามารถได้รับชําระคา่ดอกเบี ยได้ก่อนกําหนด คณะกรรมการจะนําประเด็นนี กลบัไป
พิจารณาอีกครั ง  

 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นกลา่ววา่ดอกเบี ยเงินกู้ ทียงัไมไ่ด้จ่ายนั นถกูนําไปรวมกบัเงินต้นหรือไม ่และบริษัทฯ ได้จ่ายคา่ความชว่ยเหลอื
ทางเทคนิคและคาํปรึกษาแก่บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส หรือไม ่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ ตามสญัญากู้  ดอกเบี ยทีเกิดขึ นจะถกูรวมไปในเงินต้นโดยจะคํานวณรวมไปในเงินต้นทกุๆ 
ไตรมาส ฝ่ายบริหารยงัได้ชี แจงอีกวา่ บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการจา่ยคา่ความชว่ยเหลอืทางเทคโนโลยีให้กบับริษัทอินดิ
โกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในชว่งปีงบการเงินทีสิ นสดุเดือนมีนาคม 2016 แตอ่ยา่งใด 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบัคา่ความช่วยเหลอืทางเทคนิคและการให้คําปรึกษาทีระบใุนหน้า 197 และ หน้า 190 วา่
จ่ายให้แก่บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส หรือไม ่

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่บริษัทฯ เริมดําเนินการในสายการผลติที 1 ด้วยกําลงัการผลติ 20,000 ตนัตอ่ปี ซึงในปัจจบุนั
มีกําลงัการผลติได้ถงึ 280,000 ตนัตอ่ปี ซึงแสดงให้เห็นถึงความเติบโต ในปี 2530 บริษัทได้ทําสญัญาความ
ช่วยเหลอืทางเทคนิคฉบบัหนึงกบับริษัทผู้ให้สทิธิการใช้ในตา่งประเทศแหง่หนึง ซึงบริษัทจะได้รับความชว่ยเหลอื
ด้านเทคนิคเกียวกบัการผลติผงถา่นดํา การจา่ยเงินทีผู้ ถือหุ้นถามในคําถามนี คือการจา่ยเงินตามสญัญาดงักลา่วซึง
ตา่งจากการได้รับผลประโยชน์ทางเทคโนโลยีจากการร่วมงานกบับริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ฝ่ายบริหาร
ยงัเสริมอีกวา่การจ่ายเงินแก่บริษัทอินดิโกลด์ คาร์บอน มอริเชียส ในระหวา่งปีนั นเป็นการคืนคา่ใช้จา่ย ซึงเกิดขึ น
จากการมาเยือนบริษัทฯ เพือถ่ายถอดความชว่ยเหลอืทางเทคโนโลยีและความรู้ด้านการจดัการ  
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ถาม : ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกียวกบักระแสเงินสดทีลดลงจาก 1,766 ล้านบาท มาเป็น 678 ล้านบาท 
ตอบ : ฝ่ายบริหารชี แจงวา่ในปลายปีบญัชี 2558 รายการสนิค้าคงคลงัอยูที่จํานวนขั นตํา และเพิมจํานวนขึ นในปี 2559 

จากปีก่อนหน้าในสว่นของความต้องการสนิค้าและทําให้สนิค้าคงคลงัเพิมขึ นถึงจํานวนสงูสดุ สง่ผลให้กระแสเงิน
ลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาทจากการประกอบกิจการ นอกจากนี  ยงัเกิดจากการทีบริษัทมีกําลงัริเริมดาํเนินการ
หลายประการ เช่นการตอ่รองเพือให้ได้เงือนไขเครดติทีสงูขึ นจากลกูค้า เพิมระดบัสนิค้าคงคลงัและพยายาม
ดําเนินการเพือรักษาเงินสดอยา่งเต็มที  

 
ในวาระนี มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม 4 รายจํานวน 5,901 หุ้น ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ  
สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2559 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

เห็นด้วย (Approved) 264,879,982 หุ้น (shares) หรือ (or) 99.9576% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 111,190 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.042% 
งดออกเสยีง (Abstained) 1,200 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0005% 

 

วาระที 3  พิจารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล 
 
 ประธานได้กลา่ววา่ สาํหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจาก
กําไรในอตัรา  0.60 บาทตอ่หุ้น ซึงคิดเป็นเงินจํานวน 180 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการ
ทีได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลทั งหมดตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที 
1502(2)/2552 

วนัพิจารณาสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล คือวนัที 13 มิถนุายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพือการ
รวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 14 มิถนุายน 
2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 10 สงิหาคม 2559 
ประธานกล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ตัดสินใจในเรืองนี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสาํหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพือการเติบโตในอนาคตและการลงทนุในโครงการ
ตา่ง ๆ   
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  

ถาม : ผู้ ถือหุ้นแนะนําให้บริษัทฯ หยดุการลงทนุในอืนๆ และจา่ยปันผลเพิมขึ น เช่น 80-90% 

ถาม : ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่บริษัทฯ มีเงินสดจํานวนมาก เหตใุดจึงไมจ่่ายเงินปันผลจากกําไรทีได้รับยกเว้นภาษี  
ตอบ : ประธานในทีประชมุถามวา่ ต้องการให้จ่ายเงินปันผลเพิมขึ นภายในปีนี หรือปีหน้า ซึงผู้ ถือหุ้นเสนอให้จ่ายเพิมขึ นใน

ปีถดัไป แตบ่ริษัทฯคดิวา่ จะสามารถจ่ายปันผลระหวา่งกาลได้หรือไม ่ ซึงประธานในทีประชมุแจ้งวา่  บริษัทฯจะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ถ้าเป็นไปได้ สาํหรับคําถามถดัไป ประธานในทีประชมุแจ้งวา่ เงินปันผลจะจา่ย
จากกําไรซึงได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษี  

 ผู้ ถือหุ้น แนะนําให้จา่ยเงินปันผลจากกําไรรวมและประธานในทีประชมุรับข้อเสนอดงักลา่ว 
ถาม : ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่มีความเป็นไปได้หรือไมที่จะจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม 
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ตอบ : ประธานในทีประชมุกลา่ววา่ กําไรประจําปีมีความเพียงพออยูแ่ล้ว ไมม่ีความจําเป็นต้องจา่ยจากกําไรสะสม 

ประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 
2559  

ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2558 ถึงวันที 31 
มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  

เห็นด้วย (Approved) 264,960,072 หุ้น (shares) หรือ (or) 99.9878% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 32,100 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0121% 
งดออกเสยีง (Abstained) 200 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0001% 

 
วาระที 4 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 
 ประธานแถลงตอ่ทีประชมุวา่ เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึง
ในสามจะออกจากตําแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่
อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหน่ง    กรรมการที
กําลงัจะออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 23  ของบริษัทฯ และทั งหมดมีสิทธิได้รับการ
เสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการจะอยู่ในหนงัสือเชิญประชุม   ทั งนี  กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  
 
 1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ลา่ กรรมการ 
 3. นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทกัราลบตุร กรรมการอิสระ  
 4. นายอาร์วิน เค นีวาร์ กรรมการอิสระ 

นายประกิต ประทีปะเสน มีความประสงค์ไมข่อรับตําแหนง่เป็นกรรมการเนืองจากเหตผุลด้านสขุภาพ 
นายนิลมาร กมุาร มาเฮชวารี ได้รับการแตง่ตั งเป็นกรรมการจากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทในวนัที 30 มิถนุายน 2559 
ทั งนี ต้องได้รับการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประวตัิของกรรมการทั ง 4 ทา่น (ไมร่วมนายประกิต ประทีปะเสน แต่
รวม นายนิลมาร กมุาร มาเฮชวาล)ี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 

 ประธานยงักลา่วอีกวา่ บริษัทฯ ไมม่ีคณะกรรมการสรรหา  แตก่ระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ   ซึงจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์  และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแต่ละรายในช่วงที
ผา่นมา 
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นอกจากนี ยงัได้รับคําแนะนําเพิมเติมจากผู้ถือหุ้นดงันี  

ถาม : ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย – คณุกีรติกา แพงลาด สอบถามวาระการดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการ 2 
ทา่น คือ นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ ทกัราลบตุร และ นายอาร์วิน เค นีวาร์ 

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่กรรมการทั ง 2 ทา่น ดํารงตาํแหนง่กรรมการมาเป็นเวลามากกวา่ 10 ปี  

ถาม : ผู้ ถือหุ้น แนะนําให้กรรมการแตล่ะทา่นถือหุ้นอยา่งน้อยจํานวน 1 หุ้น 
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ไมไ่ด้มีการระบไุว้ถึงการหุ้น 

ประธานจึงขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเลอืกตั งกรรมการทีต้องออกจากวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึงด้วย
คะแนนเสยีงดงันี  
 

นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ลา่ เห็นด้วย (Approved) 264,961,872 หุ้น (shares) หรือ (or) 98.9885 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 30,000 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0113% 
งดออกเสยีง (Abstained) 500 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0002% 

นายรายินเดอร์ปาล ซิงห์ 
ทกัราลบตุร 

เห็นด้วย (Approved) 264,960,372 หุ้น (shares) หรือ (or) 98.9879% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 31,000 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0117% 
งดออกเสยีง (Abstained) 1,000 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0004% 

นายอาร์วิน เค นีวาร์ เห็นด้วย (Approved) 264,961,872 หุ้น (shares) หรือ (or) 98.9885 % 
 ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 30,000 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0114% 
 งดออกเสยีง (Abstained) 500 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0002% 
นายนิลมาร  กมุาร  
มาเฮชวารี 

เห็นด้วย (Approved) 264,961,772 หุ้น (shares) หรือ (or) 98.9885 % 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 30,100 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0114% 
งดออกเสยีง (Abstained) 500 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0002% 

 
 
วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั งแต่วันที 1 

เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 
 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2559 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2560 โดย
กําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,325,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
 
รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 
คณุอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ใบอนญุาตเลขที 6105 
คณุไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์  ใบอนญุาตเลขที 3565 
คณุวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ใบอนญุาตเลขที 6333   
คณุวิไล บรูณกิตติโสภณ  ใบอนญุาตเลขที 3920   
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การประชมุสิ นสดุในเวลา 20.00 น. 
 

 

นายประกิต ประทีปะเสน 
ประธานทีประชมุ 
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การประชมุสิ นสดุในเวลา 20.00 น. 
 

 

นายประกิต ประทีปะเสน 
ประธานทีประชมุ 
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ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกียวกบัผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี      
ผู้สอบบญัชีภายนอกได้ปฏิบตัิหน้าทีของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คําแนะนําเกียวกบัระบบการควบคมุภายใน
และความเสียงตา่งๆ   ทีเกียวข้องกบับริษัทฯ  อีกทั งยงัดํารงไว้ซึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าทีของตน 
  
 ประธานยงักล่าวเพิมเติมอีกว่า รวมทั งเป็นการปฏิบตัิตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) เกียวกับการเปลียนผู้สอบบญัชีภายนอกเมือครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบญัชีภายนอกไม่มี
ความสมัพนัธ์ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 
ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ  
  
ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั งผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดอืน 
ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 
 

 
 
 
วาระที 6 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 
ถาม : ผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย – คณุกีรติกา แพงลาด ขอชืนชมทีบริษัทฯ ได้รับรางวลัมากมาย และสงัเกตวา่
ผู้ ถือหุ้นมีความกงัวลเรืองผลการดําเนินงานในวาระที 2 นอกจากนี มีเหตผุลใดทีบริษัทฯ ยงัไมม่กีารประกาศเจตนารมณ์ใน
การเข้าร่วมโครงการ Anti-Corruption 
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ บริษัทฯ นี ได้ทําตามมาตรฐานจริยธรรมและให้การสนบัสนนุพนกังานทกุคนในการลงนามใน

จริยธรรมของบริษัทฯ ซึงรวมถึง Anti- Corruption ก่อนนําสง่ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รับการฝึกอบรมในด้าน
จริยธรรมผา่นสือ electronics และได้รับประกาศนียบตัรทกุปี หากมกีารพบเห็นการกระทําทีไมถ่กูต้อง พนกังาน
สามารถแจ้งกบัผู้บริหาร  ดงันั น จึงไมใ่ช่แคก่รรมการแตร่วมถงึพนกังานทกุคนซึงปฎิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรม    

 
นายซนัจิฟ สทู แจ้งวา่นาย ประกิต ประทีปะเสน ได้แสดงความประสงค์จะไมต่อ่วาระการเป็นกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ เนืองจากปัญหาด้านสขุภาพ  บริษัทฯ ได้กลา่วขอบคณุการทํางานของนายประกิต ประทีปะเสน และ
การให้คําแนะนําบริษัทฯ ทีผา่นมา และขอให้ผู้ ถือหุ้นปรบมือ 
ประธานแจ้งวา่ วาระนี กําหนดเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพือให้คณะกรรมการได้ชี แจงข้อซกัถามหรือข้อ
สงสยัตา่ง ๆ ดงันั นจะไมม่ีการนําเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่กีารลงมติใด ๆ ในวาระนี  
 

 

เห็นด้วย (Approved) 264,962,372 หุ้น (shares) หรือ (or) 99.9887% 
ไมเ่ห็นด้วย (Not approved) 30,000 หุ้น (shares) หรือ (or) 0.0113% 
งดออกเสยีง (Abstained) - หุ้น (shares) หรือ (or) - 
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เอกสารแนบ 3                      

 
ประวัติของกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ 

1. ดร. สานทรับ บี มิซรา – กรรมการ 
อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  51 ปี 
ประวัติการศึกษา   
-  PhD, Public Administration, India   
-  PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK. 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – ไมมี่ 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
(เป็นกรรมการทีมีถินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 

 

 
2. นายจี เค ตุลเซียน – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  80 ปี 
ประวัติการศึกษา   
-  Bachelor of Science   
-  Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
-  Member of Chartered Management Institute, London 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – ไมมี่ 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 5 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
(เป็นกรรมการทีมีถินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
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3. นายซันจีฟ สูท – กรรมการ 

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 

อายุ  -  54 ปี 
ประวัติการศึกษา   
-  Mechanical Engineer   
-  Certification Programme : - 
   - International. Economics & Finance – University of Tennessee 
   - Advance Leadership – Univ. of Virginia 
   - Manufacturing Strategy Programme (University of  Penn State) 
จาํนวนหุ้นทีถือในบริษัทฯ  – ไมมี่ 
กรรมการของบริษัททีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 5 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไมมี่ 

บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

กรรมการ บริษัทอดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์      (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

 
คณุสมบตัต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวข้องกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
- ไมมี่ประวตัิการทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีผา่นมา 
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เอกสารแนบ 4 
 
นิยามกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของ
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั(มหาชน) และได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึงเหมือนกบัข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ดงันี  
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

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

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

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

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

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

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

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

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

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั งนี  ภายหลงัได้รับการแต่งตั ง
ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั นเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
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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  5 กรกฏาคม 2560 
 
เรือง     การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 24 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี แจง เรืองการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 24 ในวนัพธุที 19 กรกฎาคม 
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  2  ชั น 2  โรงแรมพลาซ่า  แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวิทย ุ แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 ดงันี  
 
 ในกรณีทีทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ นายดีพาค  มิททลั (อาย ุ73 ปี) หรือ นาย
จี เค ตลุเซียน (อาย ุ80 ปี) กรรมการอิสระ เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั งนี  เพือให้จํานวนหุ้นครบ
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 
หมายเหต ุนายดีพาค  มิททลั 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 24 ในวนัพธุที 19
กรกฏาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 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. 24 to be held on 
Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330or 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) นายดีพาค  มิททลั (อาย ุ73 ปี) หรือ  นายจี เค ตลุเซียน 
(อาย ุ80 ปี) เลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal (Age 73)or Mr. G.K. Tulsian (Age 80), 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 24 ในวนัพธุที 19
กรกฏาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 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. 24 to be held on 
Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระที 1 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 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 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve 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 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตลุเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซนัจีฟ สทู / Mr. Sanjeev Sood 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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 วาระที 5 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 5 To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee  

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 6 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 6 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยัและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและ

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

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

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

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

appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 
2. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 24 ในวนัพธุที 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  
รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 
2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(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 24 ในวนัพธุที 19
กรกฏาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 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. 24 to be held on 
Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330 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 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 

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

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

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

 
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the  year ended on 31st March 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 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

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

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

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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 วาระที 4 พิจารณาเลือกตั งกรรมการทา่นใหม่และกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 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. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตลุเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซนัจีฟ สทู / Mr. Sanjeev Sood 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

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

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระที 6  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 6 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. 
 
 
 
 
 

 

 

(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 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 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 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve 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 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตลุเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซนัจีฟ สทู / Mr. Sanjeev Sood 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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ลงชือ/Signature............................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 24 ในวนัพธุที 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  
รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 
2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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05 July 2017 
 
Sub:   Invitation to the Shareholders’ for 24th Annual General Meeting (AGM) to be held on 19th July 

2017  
 
To:   Shareholders of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 
Attachments: 

1. Copy of the Minutes of the 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 
2. Annual Report for the accounting year Apr 2016 to Mar 2017 
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 24th Annual General Meeting of the Company on Wednesday, the 19th July, 2017 at 14:00 hrs at 
Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok-
10330, Thailand, to transact the following agenda: 
 
Agenda 1   
To consider and adopt the minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July, 2016 
Necessity and Reason 
For the Annual General Meeting held on 14th July, 2016, the copy of minutes of the meeting is 
circulated along with this notice (Attachment 1). 
Opinion of the Board of Directors 
Shareholders should acknowledge the minutes, which the Board considered as correctly recorded. 
 
Agenda 2   
To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended on 31st 
March 2017 
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 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.  
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Summary of the Company's financial status and performance for the year 2016-17 is as follows: 
 

Particulars Unit Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

Assets Million THB 19,168 16,299 
Liabilities Million THB 4,815 4,815 
Shareholders’ Equity Million THB 14,353 11,484 
Sales Million THB 5,040 5,040 
Total revenue Million THB 5,467 5,495 
Net profit Million THB 2,293 1,185 
Earnings per share THB per share 7.64 3.95 

 
Complete details of the above are as shown in the Company's Annual Report as attachment no. 2, 
which is circulated along with this notice. 
 
Agenda 3   
To consider and approve the dividend payment  
Necessity and Reason 
It’s customary for companies to distribute a part of the profit earned during the year, after considering 
future outlook, economic environment, and requirements of funds for Capital expenditure, expansion, 
future growth, 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 2016-17, the Board has recommended dividend at rate of Baht 0.80 per share amounting to 
Baht 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 is 12th June, 2017 and 
the share registration book will be closed on 13th June 2017 for compiling shareholders' name under 
the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 11th August, 
2017. 
 
Opinion of the Board of Directors 
The Board has recommended the Meeting to approve the dividend payment. 

 
Agenda 4    
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. 
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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 
 
The definition of Independent Director, which is determined as per the requirement of the Securities 
and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, is shown in attachment No.4. 
The Company has no Nomination Committee, but the process of nomination has been considered by 
the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, experiences and 
performance of each Director for the previous period. 
 
Opinion of the Board of Directors 
The Board deems it appropriate to re-elect the directors who retire by rotation because of their varied 
knowledge, experience and competency they will contribute to the Company's success and progress. 
 
Agenda 5 
To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee 
 
Necessity and Reason 
The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Phoomchai 
Audit Ltd. as audit firm for the accounting year of 12 months’ period from 1st April 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 

 
In opinion of the Audit Committee, the proposed remuneration of Baht 1,457,500 for the accounting 
year of 12 months’ period from 1st April 2017 to 31st March 2018 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 
Their remuneration for financial year April 2016 to March 2017 was THB 1,325,000.  
 
The external Auditors have no relation with the Company and its subsidiaries, the Executive, the 
Shareholders, or others related to those parties. 
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Opinion of the Board of Directors 
The Board accepted the recommendations of Audit Committee; and recommends to the Shareholders 
for appointment of the Auditor and fixing their remuneration as mentioned above. 
 
Agenda 6 
Other business (if any) 
 
Notes: 
The record date on which the Shareholders have right to attend and vote in the Company's 24th Annual 
General Meeting is 12th June, 2017 and share registration book will remain closed on 13th June 2017 for 
compiling shareholders' name under the Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. 
The Company has also posted this invitation together with enclosures and Proxy Form on its website 
www.birlacarbon.com in section of investor information. 
Any shareholder who is unable to attend this meeting in person, may appoint another person or Mr. 
Deepak Mittal or Mr. G. K. Tulsian who is the 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 23rd Annual General Meeting of the Shareholders  

 
Date of Meeting  : Thursday 14th July 2016 
Meeting started at : 16:30 Hrs 
Venue of the meeting : Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit 
      566 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 
 
Mr. Rajesh Jha, the Company Secretary welcomed the shareholders and explained the governing rules for 
conducting shareholder’s meeting and procedure of voting on agenda items. He explained in English 
language (as mentioned below) and Khun Natavadee Srisomwong explained the same in Thai language. 

• Chairman will take up agenda items one by one. 
•  The voting will begin after discussions.  
• 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.  
• To save time, only disagree and abstain votes will be counted. Remaining presence would be 

counted as favorable votes. 
• Shareholders who vote as ‘disagree’ or ‘abstain’, should fill their voting card and raise their 

hands. Company staff will collect their cards for counting. 
• The voting results would be displayed on the screen, and chairman will announce the results of 

voting. 
• He further requested to keep the Mobile in switch off mode or silent mode. 

Mr. Kang from Novotel Hotel did the safety briefing and explained about the steps to be followed in case 
of an emergency. 

Mr. Sanjeev Sood proposed Mr. Prakit Pradipasen as the chairman of the meeting and Mr. Deepak Mittal 
seconded. Mr. Prakit Pradipasen was unanimously elected as the Chairman of the meeting.  
 
The Chairman informed that at present the meeting is being attended by 103 shareholders (including 
those represented by proxies), representing 264,986,471 shares equivalent to 88.3288% 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. 
 
The Chairman then declared the meeting opened for considering the matters according to the agenda. 

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

Mr. R. S. Thakralbutra Independent  Director 
Mr. Deepak Mittal Independent  Director / Audit Committee member  
Mr. Prakit Pradipasen Independent Director / Chairman of Audit Committee 
Mr. G.K. Tulsian Independent  Director / Audit Committee member 
Dr. Santrupt Misra Director  
Mr. Sanjeev Sood Director & President 
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Chairman also introduced Mr. Flipse Paul, Ms. Orawan Chunhakitpaisan and Mr. Yiran Yang from KPMG 
Phoomchai Audit Ltd as the auditors of the company.  
On the request of Chairman, Mr. Sanjeev Sood, President & Director of the company introduced the 
management team as under: 

Mr. Apirak Chaisiripanit Unit Head 
Mr. Rajesh Kedia Head-Finance & Commercial  
Mr. Amit Saini Head-Marketing 
Mr. Rajesh Jha General Manager-F&A and Company Secretary 
Ms. Sudarat Pholjaroen  Head-Training 
Ms. Atikan Pinsuk  DGM-HR & Administration 
Mr. Thanakrit Seekaewnamsai Head-Utility 
Mr. Sarayut Sreewattana Head-Safety 
Mr. Ongart Tiyapittayarut Sr. Manager-Marketing 
Ms. Yupha Sanguansajjaphong Manager-Marketing 

 
Khun Jadhupaj Ampansaeng was present as lawyer to observe the proceedings of the meeting. 
Khun Keeratika Paenglad from Thai Investors Association was also present.  
Chairman asked the President to read out the Directors’ report and to save time and also for the 
convenience of the shareholders’ it was read by Khun Natavadee Srisomwong in Thai language only. 
 
The meeting then proceeded to take-up the agenda items.  
 
Agenda 1  
To consider and adopt the minutes of 22nd Annual General Meeting held on 29th July, 2015 

The Chairman informed that a copy of the minutes of Annual General Meeting held on 29th July 2015 was 
distributed to all the shareholders of the Company together with the notice of this meeting. The Chairman 
invited questions from shareholders. 

Q : Shareholder said that in the last meeting he has enquired  about the extension of repayment date of 
the loan to Indigold and according to him the response given was that it will not be extended. He 
further mentioned that this was not recorded in the minutes.  

A : Management responded that he does not recollect this discussion in previous shareholders’ 
meeting. However the minutes include all decisions taken by the meeting and other discussions 
which were considered important by the Chairman for including in minutes. Extension of the 
Repayment Date was not an agenda item in the previous shareholders’ meeting or any board 
meeting prior to that. At that time, there was no request from Indigold to extend repayment date of 
the loan. Therefore by the time of previous shareholders’ meeting, the Board had no occasion or 
opportunity to examine into advantages and disadvantages of the extension of repayment date. In 
the month of June 2016, the Board received a request from Indigold to extend the repayment date 
by five years. The Board examined the matter from all relevant perspectives, sought opinion from 
an independent financial advisor who gave a favorable opinion, considered the recommendation of 
audit committee and took the decision to extend the repayment date in best interests of the 
Company. The Board’s decision along with the rational was communicated to shareholders through 
SET portal.   

 Shareholder read the details given in last years’ minutes on page 8 of Invitation to shareholders’ in 
Thai language and asked following questions: 
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Q : Whether the Interest that company will receive from Indigold will be added to the profit of the 
company and also asked that why the share price for the MTO was at the rate of THB 22 per share 
against the higher book value?   

A :  Chairman responded that this question is not related to this agenda item and the same can be 
asked in the related agenda. Though for information of shareholders, the interest on the loan to 
Indigold is income of the Company and accordingly presented in the Statement of Income in 
financial statements. The tender offer price is discretion of the investor making the offer who has to 
follow the relevant regulations issued by SEC, and Company does not have any say in the price 
offered by the investor.   

  
Shareholder mentioned that the company is excelling in the areas of sales and profits and also 
admired that the Company’s EPS is highest amongst 8 SET listed petrochemical companies.  He 
mentioned that the loan along with interest was due on 20th July 2016 and not in 2015 so whatever 
was discussed last year was an idea based on best estimation. He also mentioned that the situation 
of loan to Indigold last year was different than in the current year and in view of lower interest rate 
in Thailand the extension is beneficial to shareholders.  
 
Shareholder also suggested that company should take care of the foreign currency assets and 
liabilities because many company has come to the closure due to huge exchange losses. 
Chairman responded that the point is well noted. 
 

Q : Shareholder mentioned that he has asked question in last AGM that since TCB has investment in 
various countries, whether company hedge the currency or not? He also suggested for hedging but 
the company recorded in the minutes that the company do natural hedge. The correction should be 
made in this.  

A : Chairman of the meeting responded that all the decisions and other discussions considered 
important by the Chairman were mentioned in the minutes.  

Shareholder suggested that the company is already submitting the minutes of AGM to SET/SEC/MOC 
within the prescribed time. If the company can get the minutes distributed through TSD to all the 
shareholders, it can save time for passing the first agenda in the AGM. He further suggested that the 
directors’ report should also be acknowledged by shareholders in AGM.  
 

Q : Shareholder suggested that company should mentioned the name of shareholder asking any 
particular question.  

A : Chairman responded that the mentioning name of shareholder is not important. However all the 
decisions and other important disucssions are minuted.   

There minutes were approved by the following votes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votes in favor 262,844,308 99.1916% 
Votes against 2,139,163 0.8073% 
Abstained from voting 3,000 0.0011% 
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Agenda 2  
To consider and approve audited financial statements of the Company for the year ended 31st March 
2016 

The Chairman briefly explained the operating results of the Company for the year ended 31st March 2016.  
Chairman then invited questions from the shareholders. Management’s responses to the questions were 
as below:  

Q : Shareholder asked Auditors that whether the company has created reserve against the loan and 
interest receivable from Indigold amounting to Baht 6,371 million (Baht 5,153 as principal and Baht 
1,218 million as interest receivable)?   

A : Auditors responded that these amount do not require to create provision but the accounting is 
done as per accounting standard. The assessment of capability to repay is based on the profit and 
cash flow projection for next 5 years in addition to the forecast for company’s growth strategy. The 
chairman requested shareholder to ask from the company first and not from auditors. As a response 
CFO also responded that the loan and interest receivable are recorded in Assets.   

Q : Shareholder asked the question from summary of financial statements of associates given on page 
113. He asked that the statement of Indigold is showing net loss of Baht 911 million and also loss 
from other comprehensive income is Baht 554 million in 2016, then how the projection for profit is 
considered? In addition, with this rate the loss in next five years accumulates to approx. 4,500 
million baht, whether auditors have balance sheets from this company or not?  

 A : Chairman responded that Auditors assume responsibility for the balance sheet of your company and  
the accounting is being done as per Accounting Standard. The auditors have received the audited 
financial statements of Indigold and have satisfied themselves on the carrying value of the 
investment in books of Thai Carbon Black as per the accounting standards.  

Q : Shareholder mentioned that the net assets of Indigold in the table of summary of the financial 
information of the associates is shown as Baht (3,584) million and TCB has given loan of USD 173 
million. Currently TCB has taken loan amounting to Baht 3,704 million and repaid the loan 
amounting to Baht 2,692 million. What is the reason for excess loan taken?    

A : Management responded that company has reviewed financial statement of Indigold Mauritius and 
the projection for next 5 year. The excess loan, in comparison to repayment of earlier bank loan, 
was taken to keep strong liquidity in business in view of variations in working capital due to 
fluctuating feedstock prices, and benefitting from other opportunities arising time to time.  

Q:  Shareholder suggested that Birla group is very big group having operation in 42 countries. The 
proper way would be to increased capital into Indigold Carbon Mauritius and pay back the interest 
of Baht 1,218 million in case of extension.     

A : Management responded that Indigold had requested all its shareholders for extension of 
repayment dates of their loans. If in future, Indigold requests additional capital, the Board would 
consider such proposals in best interests of Thai Carbon Black. 

Q : Shareholder mentioned that in the assets side of balance sheet, the company has recorded Baht 
5,153 million as loan receivable and Baht 1,218 million as interest receivable. The company also 
explained that IFA has considered the projection for next 5 years and said it will be better but there 
is loss amounting to Baht 911 million in 2016. At the same time it is mentioned in director’s report 
that china has over supply of 13%. Today the production is stable but since over supply is 13%, how 
can it be said that the company can recover this? Currently TCB is running at the capacity of only 
70% it mean if sales volume has increase at the rate of 7% per year at least and in case it has no new 
investment than it can recover in next 3 years. In addition the loss amount of Baht 911 million is loss 
because of cost is high so Birla Carbon should increase in capital.  Finally does TCB has investment in 
UK? 



THAI CARBON BLACK PCL. 9

 9 

A : At the outset, Management extended thanks to shareholder for all ideas and questions and 
confirmed that TCB currently has no investment in UK.  

             He further elaborated the reasons for the loss in Indigold Carbon Mauritius as follows: 

a) He said that the last five years for carbon black industry has been one of the toughest time with 
price has been historical low and oil prices has been extremely volatile impacting the profitability 
of almost all carbon black companies in the world including Indigold Carbon.  More particularly, 
the previous year because of two assets impairment in Hanover and China and because of the 
mark-to-market exchange loss coupled with translation losses have contributed to the accounting 
loss in Indigold Carbon Mauritius, even though the operating cash flows of Indigold remain very 
good.  

b) Moreover, your Directors sought professional opinion from an independent financial advisor, who 
after studying the business forecasts of Indigold, reasonability of underlying assumptions of those 
forecasts, other foreseeable investment opportunities to Thai Carbon Black, reasonability of 
returns on the loan to Indigold in comparison with market returns, and strong synergies realized 
by Thai Carbon Black from this investment, provided a positive opinion on extension of the 
repayment date.    

c) Most importantly your Chairman and the Board are continuously watching Indigold Carbon’s 
performance & our own performance to make sure that no time we are taking any undue or 
imprudent risk and if at all in judgment of the Board at any point in time we believe there is risk 
we would take our decision  but as of today we are not seeing that possibility and therefore the 
Board agreed with the opinion  of IFA that extension of repayment date of the loan is in best 
interests of Thai Carbon Black.  

d) Lastly we believe that the association with Indigold has been helpful to TCB in more than one way 
not just in term of customer connect, securing MNC volume but most importantly the technology 
support which has immensely benefited in term of yield improvements and adoption of best 
practices in health, safety and environment which we as TCB could not have got. We would have 
got lower market share, lesser yield benefit and all of that would have pulled down our 
profitability if that association would not have been there. Small carbon black companies, who do 
not have the technological capabilities like large multinationals, have seen a very bad period in last 
five years. Your company performed relatively much better, and similar to large multinational 
companies, primarily because the association with Indigold did make available to the Company all 
competitive advantages enjoyed by those large multinationals.  

Q : Shareholder asked that how the loan and interest due from Indigold have been recorded in financial 
statement and how interest receivable is shown?   

A : Management responded that the loan and interest  are recorded in assets and  shown separately. It 
was further explained that as per the agreement with Indigold TCB has to accrue the interest every 
quarter   on cumulative interest application. He also referred to page 148 of the annual report and 
referred the interest receivable as Baht 1,218 million and long term loan in Baht 6,065 million 
totaling to Baht 7,283 million. 

Q : Shareholder asked if Indigold Carbon has enough cash flow amounting, then why they do not pay 
interest?  

A : Management responded that Indigold made similar request , of extending the repayment date along 
with cumulative interest, to all the shareholders. The Board had the option to either call back the 
loan or extend the repayment date. After considering all relevant information, consulting an 
independent financial advisor, and recommendations of the audit committee, the Board considered 
the extension in best interests of the Company. It was not an option to call back the interest portion 
only.  
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 Indigold Carbon has invested the money in acquisition of Columbian Chemicals, which is a strategic 
investment; therefore it has borrowed money on long term basis. The Management team and Board 
of directors had raised that question to discuss with them whether they could extend it for 5 years 
or they need it for shorter period of time. However given their longer term investment they did not 
want to have a short term repayment period. Therefore, Board appointed IFA to examine all of that 
to satisfy itself on (i) the money is safe, (ii) the borrowing company has capability to repay (iii) the 
interest rate is reasonable in comparison with market, (iv) cash flow position of TCB is comfortable 
and (iv) in our own circumstance we were wondering, do the company has a better application of 
money in immediate term considering the financial returns as well as synergies with Indigold and 
since we did not see that, the Board agree to extend the loan for 5 Years. 

Q : Shareholder asked that when loan was given to Indigold Carbon Mauritius in 2011 then TCB has 
obtained approval from shareholders but when loan became due then it was extended by further 5 
years, whether the Board can approve the extension?  He further added that in the AGM held in 
2011, shareholders have given authority to the Board to extend the loan. Since this is a connected 
transaction, major shareholders have no right to vote on this matter and it should be voted by 
minority shareholders who hold only up to 10%. 

A : Management responded that the shareholders in their meeting in 2011 has approved the 
investment of USD 175 million in Indigold, in form of equity or debt or any combination thereof, to 
acquire 20.59% stake, and authorized Board to negotiate, agree the terms, amend, add, finalize, 
accept, correct, execute, sign, certify and deliver each of the documents in relation to or as 
contemplated by the acquisition. In this context, the Board has considered to be within Board’s 
authority, pursuant to the Shareholders’ resolution, the extension of repayment date of the loan 
and the continuation of the Company’s investment in Indigold as previously approved by the 
Shareholders. In addition, the company has also checked the regulation about the compliance with 
the Connected Party Transaction because of SKI Carbon Black (Mauritius) Limited being the 
common shareholder in Indigold where it holds 59% and also in TCB it holds 32%. The Board has 
consulted with regulators and legal consultants to ensure that it does not step outside its authority. 
Additionally, the Board has also ensured that the transaction is at arms’ length, on fair terms, and in 
best interests of the Company.  Board appointed IFA to have their independent opinion and they 
also suggested the extension would be in the interest of the company and shareholders. Based on 
the above facts the Board deliberated on the request from Indigold to extend the loan and interest 
payment for further 5 years and approved. 

Q : Shareholder further said that this is loan given and not debenture issued. If this is debenture 
transaction then there is no need to get approval from shareholders. Please ensure that regulators 
have confirmed correctly. In addition, the company has not received even interest out of this 
transaction but the Board which has representatives from major shareholders and this is a 
connected party transaction. Whether Board has authority to approve on this? 

A : Management responded that as explained earlier the company has consulted regulators and 
lawyers. Since there is no change in term & condition of the loan and company is just extending it 
for another 5 years subject to other terms & condition remaining same, the Board considered it to 
be continuation of the Company’s investment in Indigold as was approved by Shareholders in 
meeting held in 2011 and Board did not see any relevance of getting the same transaction approved 
by shareholders again. 

Q : Shareholder said if the company has received the opinion from SEC, it should be disclosed on SET 
website. 

A : Chairman of the meeting responded that the views  are not required to be disclosed on SET rather it 
is the responsibility of the company to be legally compliant. 
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Q : Shareholder asked again when Indigold Carbon Mauritius will pay interest? He also mentioned that 
it is normal if extension of principal is done but they should pay for interest. The Board should 
consider the benefit of TCB and not the benefit of Indigold. 

A : Management explained again that the financial capability of Indigold to repay was never in doubt 
for the Board. When Indigold requested for extension of principal and interest for whatever longer 
strategic plan they have, the Board had 2-3 choices 1) to Say “Yes” or 2) to Say “No” or 3) To say 
something in between. Since other shareholders of Indigold have also provided loans, and they 
were extending repayment dates keeping other terms and conditions unchanged, any in-between 
response had little practicality.  
In the given circumstances it seem to be an attractive investment for TCB, not just in financial terms, 
also in terms of fundamentals of the business like technology, R & D, market support in holding up 
the market share with MNC customers. So taking the holistic view of our relationship and in the 
interest of TCB, the Board of directors took a decision to extend.  

On a follow up question asked about Interest payment from the same shareholder, it was added 
that the considering all the factors including the interest of shareholders, the Board has already 
taken decision and if at all any opportunity of earlier interest payment comes up, the Board will look 
into it. 

Q : Shareholder asked that since the interest is not being paid, whether it is being added to the 
principal? Does TCB pay the Technical assistance and consultancy fee to Indigold? 

A : Management responded that as per the loan agreement, interest accrued is included in the 
principal at quarterly rests. He also responded that the company did not pay any technology fee to 
Indigold during the financial year ended March 2016.  

Q : Shareholder asked the question about Technical assistant and consultancy on page 197 and 190 
paying to Indigold. 

A : Management responded that TCB has started Line 1 with a humble capacity of 20,000 MT per 
annum and reached to the capacity of approx  280,000 MT per annum, which witnesses the growth.  
This agreement was done in 1987. The Company has entered into license agreement with an 
overseas licensor, who agreed to provide the Company with technical know-how for the production 
and manufacture of carbon black.  The payment referred to in the question of shareholder relates 
to that licensing agreement. It is different than technology benefits from association with Indigold. 
He further added that whatever payment was made to Indigold during the year is against 
reimbursement of their costs which they have incurred in visitng TCB to impart the technological 
and management knowledge. 

Q : Shareholder asked that why the cash from operating activity has reduced from 1,766 million baht to 
678 million baht? 

A : Management responded that as at the end of the FY 2015, the inventory was at bare minimum level 
and in 2016 the inventory has increased compared to last year in view of increasing sales demand 
and also to keep the inventory at optimum level. This has mainly resulted in the reduction of cash 
flow from operating activities by approx 1,000 million. It was further supported that company is 
working on various initiatives like negotiating higher credit terms from the customers, optimizing 
the store inventory and trying all the efforts to conserve the cash.  

 4 shareholders in person/proxy, representing 5,901 shares joined the meeting before the voting 
started on agenda 2. After discussions, the agenda item was put to vote and approved by the 
following votes: 

  

  

Votes in favor 264,879,982 99.9576% 
Votes against 111,190 0.042% 
Abstained from voting 1,200 0.0005% 
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Agenda 3    
To consider and approve the dividend payment for the year ended 31st March 2016 

The Chairman informed that for the year ended 31st March 2016, the Board has recommended dividend 
at rate of Baht 0.60 per share amounting to Baht 180 million.  The total dividend amount will be paid 
from tax exempt net profit under BOI's promotion certificate no. 1502(2)/2552.  
The Record Date on which the shareholders have right to receive the dividend for year was 13h June, 
2016 and the share registration book was closed on 14th June 2016 for compiling shareholders' name 
under Section 225 of the Securities of Exchange Act B.E. 2535. The payment will be made on 10th 
August, 2016. 
He informed that Board took this decision after considering future outlook, economic environment, and 
requirements of funds for Capital expenditure, expansion, future growth and for investment in various 
projects.  
He requested the General Meeting to consider and approve the dividend. 
Shareholders asked following questions and management responded as below: 

One shareholder suggested stopping investment and paying more dividends i.e. 80-90%   

Q : Shareholder asked that the company has lot of funds so why company does not pay dividend from 
profit under tax exempt? 

A : Chairman asked whether the request to pay more dividend is for this year or next year? On a 
response received from shareholders that his request was for next year but company can think of 
paying interim dividend, chairman responded that company would consider paying interim 
dividend, if possible. As a response to another part of the above question chairman responded that 
the dividend will be paid out of profit derived from BOI promoted activities, which is exempt from 
tax. 

Shareholder suggested paying dividend out of Consolidate profit and Chairman acknowledged the 
suggestion.  

Q : Shareholder asked that whether it is possible to pay dividend from retained earning?  
A : Chairman responded that since annual profit is enough to pay, there is no need of paying from 

retained earnings. 

After discussions, the agenda item was put to vote and approved by the following votes: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votes in favor 264,960,072 99.9878% 
Votes against 32,100 0.0121% 
Abstained from 200 0.0001% 
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Agenda 4    
To consider and approve 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 in multiple of three, the number of directors closest to one-thirds (1/3) shall retire 
from the office. The directors retiring under this clause are eligible for re-election. Following Directors 
retire by rotation in the 23rd Annual General Meeting and being eligible, have offered themselves for re-
appointment. The Curriculum Vitae of these Directors is already provided in meeting invitation.   

1. Mr. Prakit Pradipasen   Independent Director/Chairman of Audit Committee  
2. Mr. Kumar Mangalam Birla   Director 
3. Mr. Rajinderpal Singh Thakralbutra  Independent Director 
4. Mr. Arvind K. Newar   Independent Director 
 
Mr. Prakit Pradipasen has expressed his desire not to be reelected as director due to his health reasons.  
 

Mr. Nirmal Kumar Maheshwari was appointed as a Director in the Board meeting held on 30 June 2016 
subject to shareholders’ approval in the upcoming AGM. The Curriculum Vitae of 4 Directors (excluding 
Mr. Parkit Pradipasen and including Mr. Nirmal Kumar Maheshwari) is in the attachment No.3 
   
Chairman informed that the Company has no Nomination Committee, but the process of nomination 
has been considered by the Board of Directors of the Company by considering the proper qualification, 
experiences and performance of each Director for the previous period. 

Q :  Person from Thai Investors Association, asked about the term of directors for Mr. Rajinderpal Singh 
Thakralbutra and Mr. Arvind K. Newar. 

A :  Management responded that it is more than 10 years. 

Q : Shareholder, suggested that each directors should hold at least one share. 
A :  Management responded that the Articles of Association of TCB does not require a director to hold 

shares. 
 

The meeting approved the re-appointment of Directors by the following votes: 

Mr. Kumar Mangalam Birla Votes in favor 264,961,872 99.9885% 
Votes against 30,000 0.0113% 
Absence from voting 500 0.0002% 

Mr. Rajinderpal Singh 
Thakralbutra 

Votes in favor 264,960,372 99.9879% 
Votes against 31,000 00117% 
Absence from voting 1,000 0.0004% 

Mr. Arvind K. Newar Votes in favor 264,961,872 99.9885% 
 Votes against 30,000 0.0114% 
 Absence from voting 500 0.0002% 
Mr. Nirmal Kumar Maheshwari Votes in favor 264,961,772 99.9885% 

Votes against 30,100 0.0114% 
Absence from voting 500 0.0002% 
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Agenda 5 
To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee for year 1st April 2016 to 31st 
March 2017 

The Board of Directors, with the recommendation of the Audit Committee, proposed KPMG Poomchai 
Audit Limited as audit firm for the accounting year from 1st April 2016 to 31st March 2017 on a fee of 
THB 1,325,000 plus reimbursement of expenses.   
Name of the Auditors are: 
Orawan Chunhakitpaisan  License No. 6105  
Vairoj Jindamaneepitak   License No. 3565 
Waiyawat Kosamarnchaiyakij  License No. 6333  
Wilai Buranakittisopon   License No. 3920  

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

Shareholders asked following questions and management responded as below: 

After discussions, the agenda item was put to vote and approved by the following votes: 

 

  
 
 
Agenda 6 
Any other business 

Q :  Person from Thai Investors Association, appreciated that the company has received many award but 
shareholders looked worried in Agenda 2. She asked why the company does not join in Anti-
Corruption program? 

A :  Management responded that your company follows very strong ethical standards and encourage 
every employee to sign the company code of ethics compliance which includes anti corruption and 
submit to the management. All the employees of the company are trained on Code of Ethics training 
through electronic media and the certification for that is also done every year. If they see any wrong 
thing happening they are free to report. Hence it is not only the directors rather all the employee 
who are also involved in such good practice.  

 
Mr. Sanjeev Sood announced that Mr. Prakit Pradipasen, due to his health reasons expressed inability to 
continue as an audit committee member and as a director of TCB. He acknowledged the support that Mr. 
Prakit has been providing and also mentioned that he has been a big source of guidance and  thanked him 
for all his supports. He also requested all shareholders to give him a big round of applause.  
 
 

Votes in favor 264,962,372 99.9887% 
Votes against 30,000 0.0113% 
Absence from voting 
Shareholders, 

- - 
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There being no other business to be discussed, the Chairman thanked the Shareholders for attending the 
meeting and approving all the proposals. 
 
The meeting concluded at 20:00 hrs. 
 
 
 
(Prakit Pradipasen)  
 Chairman of the Meeting 
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There being no other business to be discussed, the Chairman thanked the Shareholders for attending the 
meeting and approving all the proposals. 
 
The meeting concluded at 20:00 hrs. 
 
 
 
(Prakit Pradipasen)  
 Chairman of the Meeting 
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There being no other business to be discussed, the Chairman thanked the Shareholders for attending the 
meeting and approving all the proposals. 
 
The meeting concluded at 20:00 hrs. 
 
 
 
(Prakit Pradipasen)  
 Chairman of the Meeting 
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Attachment – 3 
 

Curriculum-Vitae of Directors who retired by rotation and offer them for reappointment 
 

1. Dr. Santrupt Misra, Director 
Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 

Age 51 
Education: - PhD, Public Administration (India) 
                    - PhD, Industrial Relations 
                       (Aston Business School, UK)  
Shareholding – Nil 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2016-17 – 4 out of 5  
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 
Director Nil 
Non Listed Companies 
Director Nil 
  
  
  
  

 

2. Mr. G. K. Tulsian, Independent Director / Audit Committee member 
Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 

Age 80 
Education: - Bachelor of Science 
   Fellow of Institute of Chartered Accountants of India 
   Member of Chartered Management Institute, London 
Shareholding – Nil 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2016-17 – 5 out of 5 
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 
Director Nil 
Non Listed Companies 
Director Nil 

 

3. Mr. Sanjeev Sood, Director 

Age, Education and Shareholding Directorships in other Companies 
Age 54 
Education: - Mechanical Engineer 
Certification Programme :- 
                     - International Economics & Finance 
                        (University of Tennessee) 
                      - Advanced Leadership 
                        (University of Virginia) 
                      - Manufacturing Strategy programme 
                        (University of Penn. State) 
Shareholding – Nil 
Conflict of interest – Nil 
Board meeting attendance in 2016-17 – 5 out of 5 
Family relation among the management - Nil 

Listed Companies 
Director Nil 
Non Listed Companies 
Director Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd 
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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 

 
05 July 2017 

 
Re:  Appointment of proxy for 24th Annual General Meeting of 2016-17 
 
To:  The Shareholders 

The Company would like to inform the process for appointment of proxy for the 24th Annual General 
Meeting of 2016-17 to be held on Wednesday, the 19th July, 2017 at 14:00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, 
Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand as follows: 

In case you cannot attend the meeting, please appoint other person or Mr. Deepak Mittal (Age 73) or Mr. 
G. K. Tulsian (Age 80), Independent Directors as your proxy. 

  
 Remark :  Mr. Deepak Mittal 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 24 ในวนัพธุที 19
กรกฏาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 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. 24 to be held on 
Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330or 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) นายดีพาค  มิททลั (อาย ุ73 ปี) หรือ  นายจี เค ตลุเซียน 
(อาย ุ80 ปี) เลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Deepak Mittal (Age 73)or Mr. G.K. Tulsian (Age 80), 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 24 ในวนัพธุที 19
กรกฏาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 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. 24 to be held on 
Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

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 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 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 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve 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 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตลุเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซนัจีฟ สทู / Mr. Sanjeev Sood 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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 วาระที 5 พิจารณาและอนมุตัแิตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
 Agenda 5 To consider and approve the Auditor’s appointment and Audit fee  

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 6 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 6 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยัและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้องและ

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

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

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

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

appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 
2. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิมเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 24 ในวนัพธุที 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  
รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 
2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(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 24 ในวนัพธุที 19
กรกฏาคม 2560  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 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. 24 to be held on 
Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok 10330 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 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 

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

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

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

 
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the  year ended on 31st March 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 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

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

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

 เหน็ด้วย..............................เสียง  ไม่เหน็ด้วย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสียง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
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 วาระที 4 พิจารณาเลือกตั งกรรมการทา่นใหม่และกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 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. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตลุเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซนัจีฟ สทู / Mr. Sanjeev Sood 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

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

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระที 6  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 6 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. 
 
 
 
 
 

 

 

(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 23 เมือวนัที 14 กรกฏาคม 2559 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 23rd Annual General Meeting held on 14th July 2016 

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2560 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for the year ended on 31st March 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 3 พิจารณาและอนมุตัจ่ิายเงินปันผล  
 Agenda 3 To consider and approve the dividend payment  

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที 4 พิจารณาและอนมุตัเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve 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 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ บี มิซรา / Dr. Santrupt B. Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจี เค ตลุเซียน / Mr. G. K. Tulsian 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายซนัจีฟ สทู / Mr. Sanjeev Sood 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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ลงชือ/Signature............................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 24 ในวนัพธุที 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั น 2  โรงแรมพลาซา่  แอทธินี  
รอยลั เมอริเดียน  เลขที 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  10330 หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 24 to be held on Wednesday, 19th July 2017 at 14.00 hrs. at Grand Hall 2, 
2nd Floor, Plaza Athenee Bangkok, 61, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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