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วนัที 6 มิถนุายน 2557 

เรือง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครังที 21 วันที 16 กรกฏาคม 2557 

เรียน: ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 20 ประชมุเมือวนัที 12 กรกฎาคม 2556 
2. รายงานประจําปีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 
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 21 ในวนัพธุที 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต 
เลขที 566  ถนนเพลนิจิต กรุงเทพฯ  10330  เพือพิจารณาวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครังที 20 เมือวันที 12 กรกฏาคม 2556  

ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 20 ซึงจดัขึ นเมือวนัที 12 กรกฏาคม 2556 ซึงสาํเนารายงานการประชมุ

ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี  (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพือพิจารณารับรอง 
  
 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ววา่ได้บนัทกึถกูต้องตามทีมกีาร      
เสนอในทีประชมุ 
 

วาระที 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัท สิ นสุดวันที  31 มีนาคม  2557  ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 เพือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบดุลและงบกําไรขาดทุนเมือสิ นปี

การเงินของบริษัทฯ ซึงงบการเงินดงักลา่วได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และนําเสนอ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นเพืออนมุตัิ 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทนุสําหรับปี

สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 ซึงได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยถกูต้องโดยผู้สอบบญัชี (นายเติมพงษ์ โอปน
พันธุ์ ) จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด แล้ว รวมทั งได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  โดยสรุปสถานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ดงันี  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 15,632 13,383 

หนี สินรวม (ล้านบาท) 4,239 4,239 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 11,393 9,145 

ยอดขาย (ล้านบาท) 7,789 7,789 

รายได้รวม (ล้านบาท) 8,214 8,024 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 1,128 528 

กําไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 3.76 1.76 
 
 รายละเอียดทั งหมดของข้อมูลข้างต้นปรากฏในรายงานประจําปี  ซึงได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี  

วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 

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

 ในปี 2556-57 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.44 บาทต่อหุ้น ซึงคิดเป็น
เงินจํานวน 132 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสิทธิประโยชน์จากการ
ส่งเสริมการลงทุนซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั งหมดตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที 1502(2)/2552, 
1503(2)/2552 

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

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล  
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วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึงในสามจะออกจากตําแหนง่ในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่อาจแบ่งได้เป็นสามส่วน ให้
กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหนง่  กรรมการทีออกจากตําแหน่งตาม
วาระตามข้อนี มีสทิธิกลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 

 กรรมการ  3 รายทีกําลงัจะออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 21 ของบริษัทฯ 
และทั งหมดมีสิทธิได้รับการเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการทั ง 3 รายนี ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3  ทั งนี  กรรมการทีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  

 1. ดร. สานทรับ มิซรา กรรมการ 
 2. นายจีเค 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 งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั งแต่วันที 
1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ

ไชย สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2557 – 31 
มีนาคม 2558 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง  

 รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 
 อรวรรณ ชณุหกิจไพศาล  ใบอนญุาตเลขที 6105 
 วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ใบอนญุาตเลขที 6333   
 วิไล บรูณกิตติโสภณ  ใบอนญุาตเลขที 3920   
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอจํานวน 1,000,000 บาท 
สาํหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้ว 

 

 ปัจจุบันผู้ สอบบัญชีภายนอกของบริษัทคือ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  รายชือผู้ สอบบัญชี
ประกอบด้วย 

 เติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  ใบอนญุาตเลขที 4501   
 ทิพวลัย์ นานานวุฒัน์  ใบอนญุาตเลขที 3459 
 ศิราภรณ์  เอื ออนนัต์กลุ  ใบอนญุาตเลขที 3844   
 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 

มีจํานวน 950,000 บาท  

 การเปลียนแปลงผู้สอบบญัชีภายนอกนี เป็นการปฏิบตัิตามระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) เกียวกับการเปลียนผู้ ตวัสอบบัญชีภายนอกเมือครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบญัชี
ภายนอกไม่มีความสมัพนัธ์ไม่ว่าโดยประการใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอืนใดซึง
เกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นด้วยกบัคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบญัชี

และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น 

วาระที 6 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ให้วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 21  ของ
บริษัทฯ เป็นวนัที 5 มิถนุายน 2557 และให้ปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 6 มิถนุายน 2557 

 บริษัทฯ ได้ประกาศหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 21 พร้อมทั งเอกสารแนบและแบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะในเว็บไซต์ www.birlacarbon.com  ในนามของบริษัทฯและหมวดข้อมลูนกัลงทนุ 

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

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชมุในวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ข้างต้น 

โดยคําสังคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE6

 

  

เอกสารแนบ 1 
 

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครังที 20 

 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 20  ของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั มหาชน (“บริษัทฯ”) ซึงประชมุเมือ

วนัที 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลอนดอน  โรงแรมพลาซา่ แอทธินี, รอยลั เมอริเดยีน เลขที 61 ถนนวิทย ุเขต
ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  และประชมุเสร็จสิ นเวลา 17.15 น. 

 

  ก่อนเริมการประชมุนายราเจส จาห์ เลขานกุารบริษัทฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  
   

  นายประกิต ประทีปะเสน ได้รับเลอืกอยา่งเป็นเอกฉนัท์ให้ทําหน้าทีเป็น ประธานในทีประชุม                             

ประธานได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมในขณะนั นเป็นจํานวนรวมทั งสิ น 177   คน  
(ทั งทีมาด้วยตนเองและมอบอํานาจ) โดยถือหุ้นรวมกนัทั งสิ น 224,033,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.68 ของหุ้นทีออกและเสนอ
ขายแล้วทั งหมดของบริษัทฯ จํานวน    300,000,000   หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ  จึงได้กลา่ว
เปิดประชมุ  และได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี   

 

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

ประธานได้แนะนํานายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ และนายวนสั สนิพรชยั ผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชี บริษัท  เอินส์ท  แอนด์ 
ยงั จํากดั  
ประธานได้ขอให้ประธานบริษัทฯ แนะนําทีมผู้บริหารทีเข้าร่วมประชมุดงันี  
นายเค บี จอง   ประธานร่วม 
นายปราพาท กุ๊ปตา  รองประธาน (แผนกการเงินและพาณิชย์) 
นายลทัธสทิธิ ทองแคล้ว  ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์และบริหาร) 
นายอามิต ไซนี   ผู้จดัการทัวไป (แผนกการตลาด) 
นายวิสทุธิ จิรภากรณ์  ผู้ช่วยผู้จดัการทัวไป (เทคโนโลยี) 
นายองอาจ ตยิะพิทยารัตน์  ผู้จดัการอาวโุส (แผนกการตลาด) 
นางยพุา สงวนสจัจพงษ์  ผู้จดัการ (แผนกการตลาด) 
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หลงัจากนั น นายราเจส จาห์ ได้อธิบายหลกัเกณฑ์เกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
เมือผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นชอบวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลการลงมติ ตามทีกลา่วข้างต้นแล้ว 
ประธานได้ขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี  
 
วาระที 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 19 เมือวันที 19 เมษายน 2556  
 ประธานได้แจ้งวา่สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 19 ประชมุเมือวนัที 19 เมษายน 2556 ได้จดัสง่ยงั
ผู้ ถือหุ้นทั งหมดพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุก่อนการประชมุนี แล้ว ประธานจึงขอเสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  
 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 19 เมือวนัที 19 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสยีง
ดงันี  
 
 

 

 

วาระที 2   พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สิ นสุดวันที 31 มีนาคม 2556 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว  
    ประธานได้แถลงผลการดาํเนินงานโดยสรุปของบริษัทฯ สาํหรับปี 2556 ตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 
มีนาคม 2556  
นายซนัจีฟ สทู ประธานบริษัทฯ ได้อา่นรายงานจากคณะกรรมการถึงผู้ ถือหุ้น 
หลงัจากนั นประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคาํถามโดยสรุปดงันี  
ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึเหตผุลของการขาดทนุจํานวน 273 ล้านบาท ทีปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ในขณะที

งบการเงินรวมแสดงผลกําไรจํานวน 234 ล้านบาท  
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ทีแสดงการขาดทนุจํานวน 273 ล้านบาท นั นเกิดจากการด้อยคา่

ของเงินลงทนุ 100% ในบริษัทยอ่ยทีประเทศจีน (บริษัท เหลยีวหนิง เบอร์ลา่ คาร์บอน จํากดั)  อยา่งไรก็ตาม การ
ลงทนุระหวา่งบริษัท และธุรกรรมอืนๆ ระหวา่งบริษัทผู้ ถือผลประโยชน์กบับริษัทยอ่ย ไมไ่ด้เกิดผลกระทบกบังบ
การเงินรวมซึงแสดงถงึภาพรวมแตอ่ยา่งใด  

 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเเกียวกบัอนาคตของบริษัทยอ่ยในประเทศจีน  และขั นตอนตา่งๆ ทีคณะกรรมการบริษัทฯจะใช้
ในการปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทยอ่ย 

ตอบ : ประธานได้ชี แจงวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดในเรืองนี และมมุมองของเรืองดงักลา่ว  ซึงจะมี
การแจ้งผลการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ โดยการเปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

  

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเกียวกบัภาพรวมของธุรกิจ แนวโน้มในอนาคต และการแขง่ขนัจากสนิค้าตา่งๆ ของจีนใน
ประเทศไทยและในแถบอาเซียน 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  223,968,821 เสยีง คิดเป็น 100.00% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  - เสยีง คิดเป็น - 
งดออกเสยีงลงคะแนน - เสยีง คิดเป็น - 
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ตอบ : นายซนัจีฟ สทู ได้ชี แจงวา่รายละเอียดเกียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ สาํหรับงวดบญัชีตั งแตเ่ดือนมกราคม 
2556  ถึง เดือนมีนาคม 2556  และได้อธิบายภาพรวมและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจ  โดยได้ชี แจงในเรืองของ
ความได้เปรียบเชิงต้นทนุของผู้ผลติชาวจีนเนืองจากมีนํ ามนัถ่านหินต้นทนุราคาถกูใช้ และการปรับปรุงคณุภาพของ
สนิค้าจีนให้ดีขึ น  ซึงประธานบริษัทฯ ได้กลา่วสรุปให้ทีประชมุทราบถึงขั นตอนตา่งๆ ทีบริษัทฯ ได้ใช้เพือการแขง่ขนั
กบัผู้ผลติชาวจีน  เช่น การรักษาความแตกตา่งด้านคณุภาพ  และการปรับปรุงในด้านต้นทนุ 

 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถามเกียวกบัการขายในกลุม่ลกูค้าสง่ออกและในประเทศ  และกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ 
ตอบ :  ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ จากยอดขายทั งหมด แบง่เป็นการขายในประเทศและการสง่ออกซึงจะอยูที่ประมาณ 60% 

และ 40% ตามลาํดบั  ซึงบริษัทฯ มีลกูค้าอยูท่ัวโลกและทีเป็นผู้ผลติยางรถยนต์ในประเทศด้วย นอกจากนั นบริษัทฯ 
ยงัจําหนา่ยให้กบัผู้ผลติสนิค้ายางอืนๆ และยงัมีการผลติในสดัสว่นเลก็น้อยสาํหรับการใช้งานพิเศษด้วยเช่นกนั  

 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเกียวกบัธุรกิจของ บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส จํากดั   
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่  บริษัท อินดิโกลด์ คาร์บอน เมอริเชียส จํากดั เป็นช่องทางการลงทนุเพือถือกรรมสทิธิใน 

โคลมัเบียน เคมิคลัส์  ซึงการลงทนุดงักลา่วได้รับการอนมุตัจิากผู้ถือหุ้นแล้วในปี 2554  โดยการลงทนุมีผล
ประกอบการดแีละเป็นการเสริมผลกําไรโดยรวมของบริษัทฯ ดงัทีแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจําปี   

 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเกียวกบั “ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเน้น” ของนโยบายบญัชีใหม ่ซึงได้แสดงความเห็นในรายงาน
ของผู้สอบบญัชี  

ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ มีผลสาํหรับงวดบญัชีตั งแตว่นัที 1 มกราคม 
2556  ดงันั นบริษัทฯ จึงต้องบนัทกึการรับรู้ สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ไว้ในงบการเงิน   ผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงดงักลา่วได้มีการชี แจงไว้ใน หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 ของงบการเงิน แล้ว  นอกจากนั นผู้
ตรวจสอบบญัชียงัชี แจงรายละเอียดการคํานวณ สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ด้วย   

 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้ถามเกียวกบับริษัทยอ่ยในประเทศเมก็ซิโกและแผนงานในอนาคตของบริษัทดงักลา่ว  
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ เม็กซิโกเป็นประเทศทีอยูใ่กล้กบัสหรัฐ และยงัเป็นโอกาสทีดีสาํหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

เมือเศรษฐกิจของสหรัฐฟืนตวัจากภาวะถดถอยและมีอปุสงค์ทีดีขึ นอีกครั งหนึง  ฝ่ายบริหารยงัคงรักษาสถานะของ
บริษัทยอ่ยในเมก็ซิโก โดยการก่อภาระคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานให้น้อยทีสดุ เพือลด “เวลาในการทําการตลาด” 
เมือเศรษฐกิจของสหรัฐดดีตวักลบั  

 
ถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเกียวกบักระแสเงินสดตา่งๆ ของบริษัท  และเหตผุลของเงินสดทีลดลงจากจํานวน 1,075 ล้าน

บาท เมือต้นปี 2555 เป็น 8 ล้านบาท ในปลายปี 2555   
ตอบ : ฝ่ายบริหารชี แจงเรืองกระแสเงินสดตา่งๆ ของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงในคําถามดงักลา่วมีความเกียวข้องกบังบ

การเงินในปีทีแล้ว ซึงได้มกีารชี แจงในทีประชมุผู้ ถือหุ้นในครั งทีผา่นมาเรียบร้อยแล้ว 
 

ถาม : ผู้ ถือหุ้นขอให้ชี แจงเรืองรายจา่ยด้านภาษีของบริษัทฯ ในแง่ของสถานการณ์ทีมีการขาดทนุ  
ตอบ : ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ จากการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได้ มาใช้ปฏิบตัิ  บริษัทจําเป็นต้องรับรู้ 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ของผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจากการขาดทนุตา่งๆ         ในปัจจบุนั  
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เนืองจากภาษีดงักลา่วมตีวัเลขเป็นลบและสมัพนัธ์กบัการขาดทนุสทุธิ  นอกจากนั นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 
ยงัชี แจงเรืองการคาํนวณเกียวกบัภาษีตา่งๆ ดงัแสดงรายละเอียดไว้ใน หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 24 ของงบ
การเงินด้วย   

 
ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สิ นสดุ ณ วนัที 31 มีนาคม 2556 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี  
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  223,615,175 เสยีง คิดเป็น 99.8132% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  32,474 เสยีง คิดเป็น 0.0145% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 386,000 เสยีง คิดเป็น 0.1723% 

 

วาระที 3  พิจารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิปันผล 
 ประธานได้กลา่ววา่ สาํหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรจ่ายเงินปันผลจากกําไรในอตัรา  0.11 บาทตอ่หุ้น ซึงคิดเป็นเงินจํานวน 33 ล้านบาท จํานวนเงินปันผลทั งหมดจะจ่าย
จากกําไรสทุธิของกิจการทีได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุซึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลทั งหมดตามบตัร
สง่เสริมการลงทนุเลขที 1502(2)/2552, 1503(2)/2552 

วนัพิจารณาสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั งแต่วนัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 
31 มีนาคม 2556 คือวนัที 24 มิถนุายน 2556 และปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือการรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 25 มิถนุายน 2556  และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในวนัที 9 สงิหาคม 2556 

ประธานกลา่วต่อว่า คณะกรรมการได้ตดัสินใจในเรืองนี หลงัจากพิจารณาแนวโน้มในอนาคต ด้านสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและความต้องการเงินทนุสําหรับค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ เพือการเติบโตในอนาคตและการลงทุนใน
โครงการตา่ง ๆ   

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
คําถาม :  ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงเหตผุลทีไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราทีเพิมขึ น 
คําตอบ :    ฝ่ายบริหารได้ชี แจงวา่ ถึงแม้จะมกีารขาดทนุสทุธิในระหวา่งงวดบญัชีปัจจบุนั  แตค่ณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้

มมุมองสถานการณ์แบบองค์รวม รวมทั งความต้องการกระแสเงินสด  สถานการณ์ด้านธุรกิจ  และความคาดหวงั
ของผู้ ถือหุ้น ในขณะทีแนะนําจํานวนเงินปันผลดงักลา่ว  

 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานตั งแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 
มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  224,033,769 เสยีง คิดเป็น 100.00% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  - เสยีง คิดเป็น - 
งดออกเสยีงลงคะแนน - เสยีง คิดเป็น - 
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วาระที 4 พจิารณาและอนุมัตเิลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
 ประธานแถลงตอ่ทีประชมุวา่ เพือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 15 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ กรรมการจํานวนหนึง
ในสามจะออกจากตําแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ในแต่ละคราว  หากจํานวนกรรมการไม่
อาจแบ่งได้เป็นสามสว่น ให้กรรมการในจํานวนทีใกล้เคียงกบัจํานวนหนึงในสามมากทีสดุออกจากตําแหน่ง    กรรมการ  4 
รายทีกําลงัจะออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งที 20  ของบริษัทฯ และทั งหมดมีสทิธิได้รับ
การเสนอกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกครั ง  โดยประวตัิของกรรมการทั ง 4 รายนี  จะอยู่ในหนงัสือเชิญประชุม   ทั งนี  กรรมการที
พ้นจากตําแหนง่ตามวาระมีดงัตอ่ไปนี  
 1. นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ลา่ ประธานกรรมการ 
 2. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราลบตุร กรรมการ 
 4. นายอาร์วิน เค. นีวาร์ กรรมการอิสระ 

  ประธานยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา  แต่กระบวนการสรรหาซึงได้รับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ   ซึงจะพิจารณาจากคณุสมบตัิ  ประสบการณ์  และผลการดําเนินงานทีเหมาะสมของกรรมการแต่
ละรายในช่วงทีผา่นมา 

  

ประธานจึงขอให้ทีประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิเลอืกตั งกรรมการทีต้องออกจากวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี  
 

นายกมุาร์ มงักาลมั เบอร์ลา่ อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  211,306,022 เสยีง คิดเป็น 94.3188% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  12,727,747 เสยีง คิดเป็น 5.6812% 
งดออกเสยีงลงคะแนน - เสยีง คิดเป็น - 

นายประกิต ประทีปะเสน อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  224,006,022 เสยีง คิดเป็น 99.9876% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  27,747 เสยีง คิดเป็น 0.0124% 
งดออกเสยีงลงคะแนน - เสยีง คิดเป็น - 

นายรายินเดอร์ ปาล ซงิห์ ทกัราล
บตุร 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  211,306,022 เสยีง คิดเป็น 94.3188% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  12,727,747 เสยีง คิดเป็น 5.6812% 
งดออกเสยีงลงคะแนน - เสยีง คิดเป็น - 

นายอาร์วิน เค. นีวาร์ อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  224,003,522 เสยีง คิดเป็น 99.9865% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  27,747 เสยีง คิดเป็น 0.0124% 
งดออกเสยีงลงคะแนน 2,500 เสยีง คิดเป็น 0.0011% 
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วาระที 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน   
ตั งแต่วันที 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอบริษัท สํานกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน  ตั งแต่วนัที 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที 31 
มีนาคม 2557 โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท และคา่ใช้จ่ายทีเกียวข้อง 
 รายชือผู้สอบบญัชีประกอบด้วย 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ใบอนญุาตเลขที 4501   
2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ใบอนญุาตเลขที 3459 
3. นางสาวศิราภรณ์  เอื ออนนัต์กลุ ใบอนญุาตเลขที 3844   

 ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกียวกบัผู้สอบบญัชีภายนอกดงันี      
 ผู้สอบบญัชีภายนอกได้ปฏิบตัิหน้าทีของตนโดยใช้ความรู้ ความสามารถและให้คําแนะนําเกียวกบัระบบการควบคมุ
ภายในและความเสียงตา่ง  ๆ   ทีเกียวข้องกบับริษัทฯ  อีกทั งยงัดํารงไว้ซึงความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าทีของตน  

  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีภายนอกตามทีเสนอจํานวน 950,000 บาท สําหรับระยะเวลา 12 เดือน ตั งแต่วนัที 1 
เมษายน 2556 ถึงวนัที 31 มีนาคม 2557 เป็นคา่ตอบแทนทีเหมาะสมแล้วเมือพิจารณาจากจํานวน 950,000 บาท ทีจ่ายในปี 
2555 
 ประธานยงักลา่วเพิมเติมอีกวา่ เป็นการปฏิบตัิตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (SEC) เกียวกบัการเปลียนผู้ตวัสอบบญัชีภายนอกเมือครบระยะเวลา 5 ปี ผู้สอบบญัชีภายนอกไม่มีความสมัพนัธ์
ไมว่า่โดยประการใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือบคุคลอืนใดซึงเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ประธานได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่ง ๆ โดยผู้บริหารได้ตอบคําถามโดยสรุปดงันี  
คําถาม : ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้ตรวจสอบบญัชีวา่ได้มีการไปเยือนและตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตา่งๆ ที

รวมอยูใ่นงบการเงินรวม ของทางบริษัทฯ บ้างหรือไม ่ 
คําตอบ : ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ชี แจงวา่ บริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย ตา่ง ๆ มีผู้ตรวจสอบบญัชีของตนเอง ดงักลา่วไว้ในรายงาน

ประจําปี  บริษัทดงักลา่วได้รับงบการเงินทีผา่นการตรวจสอบบญัชีแล้ว พร้อมทั งข้อมลูทีต้องการ  และในขณะที
อ้างอิงงบการเงินและข้อมลูตา่งๆ ดงักลา่ว ได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะวิชาชีพด้วย  

 ผู้ ถือหุ้นยงัสอบถามเพิมเตมิวา่ได้มีการเพิมคา่ตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบญัชีหรือไม ่ ซึงฝ่ายบริหารได้ตอบวา่
คา่ตอบแทนดงักลา่วยงัเทา่กบัในปี 2555   

 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั งผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 12 เดือน 
ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 
 

 
 
 
 
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  224,006,022 เสยีง คิดเป็น 99.9876% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  27,747 เสยีง คิดเป็น 0.0124% 
งดออกเสยีงลงคะแนน - เสยีง คิดเป็น - 
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วาระที 6 พิจารณาและอนุมัติเพิมค่าตอบแทนของประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
บริษัทข้อ 13 

ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตอินมุตัิเพิมคา่ตอบแทนของประธานการประชมุคณะกรรมการและอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบับริษัท
ข้อ 13 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  
 
 
 
 
 
 
วาระที 7 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
  ประธานแจ้งวา่ วาระนี กําหนดเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือ เพือให้คณะกรรมการได้ชี แจงข้อซกัถาม
หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ดงันั นจะไมม่กีารนําเสนอเรืองอืนใดให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัแิละจะไมม่กีารลงมติใด ๆ ในวาระนี  
 

การประชมุสิ นสดุในเวลา 17.15 น. 

 

นายประกิต ประทีปะเสน 
ประธานทีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  223,947,796 เสยีง คิดเป็น 99.9616% 
ไมอ่นมุตัิด้วยคะแนนเสยีง  85,975 เสยีง คิดเป็น 0.0384% 
งดออกเสยีงลงคะแนน - เสยีง คิดเป็น - 



SUSTAINANCE THROUGH GOOD GOVERNANCE 13

 

 7 

เอกสารแนบ 3                      
 
ข้อมูลกรรมการทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 

1. ดร. สานทรับ มิซรา –กรรมการ 
อายุ 48 ปี 
ประวตัิการศกึษา - PhD, Public Administration, India, PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK  
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท – ไมมี่ 
กรรมการของบริษัททีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ - ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์   ไมมี่ 
 

2. นาย จี เค ตุลเซียน – กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 76 ปี 
ประวตัิการศกึษา - Bachelor of Science, Fellow of Institute of Chartered Accounts of India 
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท – ไมมี่ 
กรรมการของบริษัททีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม –  3 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร - ไมมี่ 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์   ไมมี่ 
 

3. นายซันจีฟ สูท - กรรมการ  
อายุ 51 ปี 
ประวตัิการศกึษา - Mechanical Engineer  
Certification Program : - 
   - Intl. Economics & Finance – (University of Tennesse) 
   - Advance Leadership – (University of Virginia) 
   - Manufacturing Strategy Programme (University of Pennsylvania State) 
จํานวนหุ้นทีถือในบริษัท – ไมมี่ 
กรรมการของบริษัททีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ – ไมมี่ 
จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุม – 5 ครั ง จากทั งหมด 5 ครั ง 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร – ไมมี่ 
ตาํแหน่งงานปัจจุบัน 
บริษัทอืนในตลาดหลักทรัพย์ ไมมี่ 
บริษัททีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์   ไมมี่ 
 

คณุสมบตัต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวข้องกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
- ไมมี่ประวตัิการทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
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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. 
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน (4) เดือน นบัแตว่นัสิ นสดุรอบปีบญัชีของ
บริษัท 
การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึงให้เรียกวา่ ประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือเมือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ ยีสบิห้า (25) คน ซึงมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดได้เข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี คณะกรรมการจะต้องจดัการประชมุภายใน หนึง (1) เดือนนบัแตว่นัทีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 32. 
ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุไมว่า่จะเป็นการประชมุสามญัหรือวิสามญัก็ตาม 
พร้อมทั งระบ ุ สถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนมุตัิหรือเพือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ และ
โฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ สาม (3) วนั 
 
ข้อ 33. 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีสบิห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกวา่กึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสาม (1/3) ของหุ้นทีจําหนา่ยได้
ทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 
 
ข้อ 34. 
ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั งหลงันี ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 35.  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอืนซึงบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการ
ประชมุก็ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัทีและลายมือชือของผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะและเป็นไปตามแบบทีนายทะเบียน
กําหนด ซึงอยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี  

• จํานวนหุ้นทีผู้มอบฉนัทะถืออยู ่
• ชือผู้ รับมอบฉนัทะ 
• ครั งทีของการประชมุทีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ รับมอบฉันทะทีปรากฏชือในใบมอบฉันทะจะต้องนําตราสารแต่งตั งผู้ รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้ เป็นประธานหรือบุคคลที
คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเกินกว่าหนึง (1) 
ราย ผู้ รับมอบฉนัทะนั นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบัคะแนนเสยีงของผู้ ทีแตง่ตั งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของ
ตนเองในกรณีทีเป็นผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 36. 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุใหญ่ แตถ้่าประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าทีในกรณีทีมีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีประธานในทีประชมุ แตถ้่ารองประธานกรรมการไมม่ีหรือถ้ามีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าทีก็ให้ทีประชมุแตง่ตั งผู้ ถือหุ้นหนึงคนขึ นเป็นประธานทีประชมุใหญ่ในคราวนั น 
 
ข้อ 37. 
มติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นนั น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี  
ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที
ประชมุออกเสยีงเพิมขึ นอีกหนึงเสยีงเป็นเสยีงชี ขาด 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสี (3/4) ของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึงมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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เอกสารแนบ 7 
 
วนัที  6 มิถนุายน 2557 
 
เรือง     การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 21 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี แจง เรืองการมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 21 ในวนัพธุที 16 กรกฎาคม 
2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที 566   ถนนเพลินจิต  กรุงเทพฯ  
10330 ดงันี  
 
 ในกรณีทีท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ นายประกิต ประทีปะเสน (อาย ุ71 ปี) :    
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพือเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทั งนี  เพือให้จํานวนหุ้น
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 
หมายเหต ุนายประกิต ประทีปะเสน ไมม่ีสว่นได้เสยีในการลงคะแนน 
 
อนึง บริษัทฯได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุมาพร้อมกนันี    โดยในกรณีทีทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคล
ดงักลา่วข้างต้น กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึงระบชืุอบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของทา่น พร้อมทั งแนบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของทา่น ซึงรับรองสาํเนาถกูต้องกลบัคืนมายงับริษัทฯลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุอยา่งน้อย 3 วนั เพือความ
เรียบร้อยในการจดัเตรียมการประชมุ โดยจดัสง่มายงั 
 
เลขานกุารบริษัทฯ   
บริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน)   
888/122,128 ชั น 12 อาคารมหาทนุพลาซา่ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
บริษัทฯใคร่ขอขอบพระคณุในความร่วมมือของทา่นทีมตีอ่บริษัทฯด้วยดีเสมอมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
      
นายซนัจีฟ สทู 
ประธานและกรรมการบริษัทฯ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไป ซึงเป็นแบบทีง่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A (Simple Form) 
 

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

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

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

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

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

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

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 ในวนัพธุที 16 
กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที 566 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร  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. 21 to be held on 
Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 8 
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กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects.  
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf 
of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชดัเจนตายตัว) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

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

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

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

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

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

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

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ71 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 71 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit 
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, 
Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok 10330 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 ในวนัพธุที 16 
กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที 566 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร  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. 21 to be held on 
Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั น ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 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 20 เมือวนัที 12 กรกฏาคม 2556 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 20 held on 12th July 2013 

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

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

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2014  

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

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

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

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

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

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

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

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

การแตง่ตั งกรรมการทั งชุด / Appointment of all directors 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ มิซรา / Dr. Santrupt Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจีเค 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. 
 

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

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

 
 
 

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

 
 

ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 
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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 21 ในวนัพธุที 16 กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ 
เพลินจิต เลขที 566 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee 
Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ71 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 71 years, the Independent Director / Member and the Chairman of Audit 
Committee of Thai Carbon Black Public Co., Ltd., at the address of 888/122, 128, Mahatun Plaza Bldg., 12th Floor, 
Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok 10330 

 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Attachment No. 8 
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คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 21 ในวนัพธุที 16 
กรกฏาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขที 566 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร  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. 21 to be held on 
Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั งนี  ดงันี  
 I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

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

มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
  Authorize in part, equal to: 

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

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

 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี  ดงันี  
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
 วาระที 1 พิจารณาอนมุตัริายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 20 เมือวนัที 12 กรกฏาคม 2556 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 20 held on 12th July 2013 

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

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

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

 
 วาระที 2 พิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท สิ นสดุวนัที 31 มีนาคม 2557 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 
 Agenda 2 To consider and approve audited financial statement of the Company for year ended on 31st March 2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การแตง่ตั งกรรมการทั งชุด / Appointment of all directors 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแตง่ตั งกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. ดร. สานทรับ มิซรา / Dr. Santrupt Misra 
 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายจีเค 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. 
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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 21 ในวนัพธุที 16 กรกฎาคม 2557  เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ 
เพลินจิต เลขที 566 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Wednesday, 16th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamrudee 
Ballroom, Novotel Bangkok Fenix Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathurmwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 

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