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วนัที 15 กมุภาพนัธ์ 2556 

เรือง: หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผ้ถอืหุ้นู  ครังที 1/2556 

เรียน: ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 

1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั งที 18/2555 
2. เอกสารทีจําเป็นต้องนํามาแสดงเพือเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
3. ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
4. หนงัสอืแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะสาํหรับการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
5. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ชือ และรายละเอียดเกียวกบักรรมการอิสระทีจะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
6. แผนทีสถานทีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 
ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค็ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึงประชุมเมือวนัที 30 มกราคม  2556 
มีมติให้กําหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2556   ในวนัศกุร์ที  1  มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น.  ณ  ห้องร่วมฤดี
บอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลนิจิต เลขที 566 ถนนเพลนิจิต กรุงเทพฯ  10330  เพือพิจารณาวาระดงัตอ่ไปนี  

วาระที 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผ้ถือหุ้นประจําปีู   ครังที   18  ซึ งประชุมเมือวันที   30 
มีนาคม 2555 

 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 ตามทีได้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีครั งที 18 ซึงจดัขึ นเมือวนัที 30 มีนาคม 2555 ซึงสาํเนารายงานการ

ประชมุได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี  (เอกสารแนบ 1) แล้ว เพือพิจารณารับรอง 
  
 ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุซึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ววา่ได้บนัทกึถกูต้องตามทีมกีาร
เสนอในทีประชมุ 
 

วาระที 2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยการยกเลิกข้อจํากัดการถือหุ้นของผู้
ถอืหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

 ข้อบังคับปัจจุบัน : 
 “ข้อ 10  
 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต ่

(1) การโอนหุ้นนั นทําให้บริษัทเสยีสทิธิและผลประโยชน์ทีบริษัทจะพงึได้รับตามกฏหมาย หรือ 
(2) การโอนหุ้นดงักลา่วมีผลให้ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยถือหุ้นมีจํานวนรวมกนัน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (51%) 

ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้วทั งหมดของบริษัท หรือมีผลให้ผู้ ถือหุ้นสญัชาติต่างด้าวถือหุ้นมีจํานวน
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสีสบิเก้า (49%) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยแล้วทั งหมดของบริษัท” 
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 ข้อบังคับใหม่ : 
 “ข้อ 10  
 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไมม่ีข้อจํากดั”  
 
 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 กบัการเปิดเสรีในกฏหมายการลงทนุจากตา่งประเทศและนโยบายของรัฐบาล และการเพิมผลประโยชน์สําหรับผู้

ลงทนุตา่งชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจํากดัการถือหุ้นสาํหรับผู้ ถือหุ้นตา่งชาติทีจํากดัไว้ที 49% จะทํา
ให้เป็นอปุสรรคในการแขง่ขนัของบริษัทฯ และหากยกเลกิเงือนไขนี ออกไปก็จะมีผลดีต่อสภาพคลอ่งและมลูค่าใน
หุ้นของบริษัทฯ ทีทําการซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ เพือเป็นการสนบัสนนุตามทีกลา่วข้างต้น จึงจําเป็นทีจะต้อง
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยให้ใช้ข้อความตามข้อบงัคบัใหม่แทน ดงัทีนําเสนอข้างต้น นอกจากนี 
บริษัทฯ  ยงัต้องแก้ไขเงือนไขทีเกียวข้องในบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ ทีได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริม
การลงทนุและต้องได้รับการอนมุตัิจากหน่วยงานทีเกียวข้องอืนๆ อาทิ การได้รับอนมุตัิตามพระราชบญัญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว 

และเพือวตัถปุระสงค์ในการขอแก้ไขเงือนไขทีเกียวข้องในบตัรสง่เสริมการลงทนุ การขออนมุตัิหรือขอใบอนญุาต
อืนทีเกียวข้อง และการจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจให้บุคคลทีกรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย เป็นผู้ดําเนินการขอแก้ไขเงือนไขที
เกียวข้องในบตัรสง่เสริมการลงทุน ขออนุมตัิหรือขอใบอนุญาตอืนทีเกียวข้อง และขอจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 10 กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอํานาจแก้ไข และ/หรือ
เพิมเติมข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 10 ทีขอแก้ไขเพิมเติม ตามทีนายทะเบียนกําหนด 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 10 การแก้ไขเงือนไขทีเกียวข้องในบตัร

สง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ ทีได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ การขออนมุตัิหรือขอใบอนญุาตอืนที
เกียวข้อง (อาทิ การได้รับอนมุตัิตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) และการมอบอํานาจดงั
รายละเอียดข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 10 
การแก้ไขเงือนไขทีเกียวข้องในบตัรสง่เสริมการลงทนุของบริษัทฯ ทีได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ การ
ขออนมุตัิหรือขอใบอนญุาตอืนทีเกียวข้อง (อาทิ การได้รับอนมุตัิตามพระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตา่งด้าว) และการมอบอํานาจดงัรายละเอียดข้างต้น 

 

วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 45  โดยการเปลียนแปลงรอบปีบัญชีจาก 1 
มกราคม – 31 ธันวาคม เป็น 1 เมษายน  31 มีนาคม  

 ข้อบังคับปัจจุบัน : 
 “ข้อ 45 
 รอบบญัชีของบริษัทเริมตั งแตว่นัที 1 มกราคม และสิ นสดุในวนัที 31 ธนัวาคม ของทกุปี” 
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 ข้อบังคับใหม่ : 
 “ข้อ 45  
 รอบบญัชีของบริษัทเริมตั งแตว่นัที 1 เมษายน และสิ นสดุในวนัที 31 มีนาคม ของทกุปี”  
 
 ความจาํเป็นและเหตุผล 
 การเปลียนแปลงนี ทําขึ นเพือให้ตรงกบัรอบบญัชีของบริษัทในเครือทีเกียวข้อง และเพือเป็นการประหยดัคา่ใช้จา่ย

ในการจดัทํางบการเงิน 2 ครั งในทกุปี นอกจากนี  จะชว่ยในการจดัวงจรการรายงานทีมงีบประมาณภายในและ
วงจรในการวางแผน บริษัทฯ จงึจําเป็นทีจะต้องแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 45 โดยให้ใช้ข้อความตาม
ข้อบงัคบัใหมแ่ทน ดงัทีนําเสนอข้างต้น 

 และเพือวตัถปุระสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงักลา่ว จึงเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้บคุคลทีกรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย เป็นผู้ดาํเนินการขอจดทะเบียนแก้ไข
เพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอํานาจแก้ไข และ/
หรือเพิมเตมิข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 ทีขอแก้ไขเพิมเติม ตามทีนายทะเบียนกําหนด 

 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 45 และการมอบอํานาจดงัรายละเอียด

ข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 45 และการมอบ
อํานาจดงัรายละเอียดข้างต้น 

 
วาระที 4 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 ให้วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมและออกเสยีงในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 ของบริษัทฯ 
จะเป็นวนัที 14 กุมภาพนัธ์ 2556 และให้ปิดสมดุทะเบียนหุ้นเพือรวบรวมรายชือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที 15 กมุภาพนัธ์ 2556 

 บริษัทฯ ได้ประกาศหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 พร้อมทั งเอกสารแนบและแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะในเว็บไซต์  http://www.birlacarbon.com/companies/investor_info.htm. 

 ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นได้สามารถมอบอํานาจให้ผู้ อืนหรือนายประกิต ประทีปะเสนซึงเป็น
กรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบซึงมีรายละเอียดตามกําหนดในเอกสารแนบ 4 เข้าร่วมประชุมแทนได้ 
ทั งนี  การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสอื  หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ยืนแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะตามแนบ (เอกสารแนบ 5) ซึงลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมกบัติดอากรแสตมป์ และมอบ
ตอ่พนกังานของบริษัทฯ ก่อนเริมการประชมุ 
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จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชมุในวนั เวลา และสถานทีตามทีระบไุว้ข้างต้น (เอกสารแนบ 6) 

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 

นายซนัจีฟ สทู 
ประธานบริษัทฯ และกรรมการ
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เอกสารแนบ 1 

 
บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชมสามญัผ้ถือห้นประจาํปีครังที ุ ู ุ 18 
 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครังที    18   ของบริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึ ง
ประชุมเมือวนัที 30 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งรวมฤดีบอลรูม่   โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต 
เลขที 566 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330  และประชุมเสร็จสินเวลา  17.30 น. 
 
กอนเริมการประชุมนายราเจส จาห์ และ นางจีรานุช นาคทบัที เจา้หนา้ทีบริษทัฯ ไดก้ลาวตอ้นรับผูถื้อหุน้ ่  ่  
 
นายประกติ  ประทีปะเสน ไดรั้บเลือกและมอบหมายจากผูถื้อหุน้ทงัหมดอยาง ่ เป็นเอกฉนัทใ์หท้าํหนา้ทีเป็นประธาน
ในทีประชุม 
                                  
ประธานไดแ้จง้ตอทีประชุมวามีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้รวมประชุมในขณะนนัเป็นจาํนวนรวมทงัสิน ่ ่ ่     102 
คน (ทงัทีมาดว้ยตนเองและมอบอาํนาจ ) โดยถือหุน้รวมกนทงัสิน ั   236,417,450 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 78.81 ของหุน้ที
ออกและเสนอขายแลว้ทงัหมดของบริษทัฯ จาํนวน   300,000,000  หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ประธานฯ  จึงไดก้ลาวเปิดประชุม  และไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาเรืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอไปนี่ ่ ่    
 
ประธานกลาวตอ้นรับผู ้่ ถือหุน้และแนะนาํคณะกรรมการซึงไดเ้ขา้รวมประชุมดงัตอไปนี ่ ่   

นายดีพาค มิททลั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายไซยมั ซุนเดอร์ มาฮนัซาเรีย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายประกต ประทีปะเสนิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายจี เค ตุลเชียน กรรมการอิสระ 
นายซาชิน จิเทนดรา เมธา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายซนัจีฟ สูท ประธานบริษทั / กรรมการ 

 
ประธานไดข้อให้ประธานบริษทัฯ แนะนาํคณะผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยประธานบริษทัฯ แนะนาํคณะ
ผูบ้ริหารดงัตอไปนี่   
 

1. นายเค บี ชอง ประธานโรงงาน 
2. นายอเจย ์กมุาร์ ราสโตกิ ประธานรวม่  (ฝ่ายโรงงาน) 
3. นายราจีฟ กปุตา้้  รองประธานอาวโุส (ฝ่ายการตลาด) 
4. นายจยั ปรากาส ซาฮาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย)์ 
5. นาย การัฟ ดูเบ รองประธาน (ฝ่ายการตลาด) 
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6. นายลทัธสิทธิ ทองแคลว้  ผูช้วยรองประธาน ่ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละบริหาร) 
7. นายซนัเจย ์ชาร์มาร์ ผูจ้ดัการทวัไป  (ฝ่ายสาธารณูปการ ) 
8. นายอามิต ไซนี ผูจ้ดัการทวัไป  (ฝ่ายการตลาด) 
9. ดร. ชาลแชล นิโอกิ  ผูจ้ดัการทวัไป  (ควบคุมคุณภาพ) 
10. นายกฤณะ มตีู  ผูช้วยรองประธาน ่ ( ฝ่ายการตลาด ) 
11. นายจอห์น ครุวิลลา่  ผูช้วยประธ่ านรวม่  (ฝ่ายไฟฟ้าและเครืองมือวดั) 
12. นางสาวสุดารัตน ์พลเจริญ ผูช้วย่ รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์(ฝ่ายฝึกอบรม) 
13. นายวิสุทธิ จิรภากรณ์  ผูช้วย่ ประธานรวม ฝ่ายพฒันาคุณภาพ่  
14. นายราเจส จาร์ ผูช้วยรองประธานการเงินและพาณิชย์่  (ฝ่ายบญัชีการเงิน) 

และเลขานุการบริษทั 
15. นายซนัดีฟ ผูช้วยรองประธานการเงินและพาณิชย ์่ (ฝ่ายคลงัพสัดุและ

จดัซือ ) 
16. นางสาวซิดดาส ผูช้วยรองประธาน ่  (ฝ่ายการตลาด ) 
17. นายองอาจ ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการตลาด 
18. นางสาวสุภาภรณ์ ชืนคา้ ผูจ้ดัการ (ฝ่ายบญัชี) 
19. นางยพุา สงวนสจัจพงษ ์ ผูจ้ดัการ (ฝ่ายการตลาด) 

  
ประธานไดแ้นะ นาํ คุณ เซอร์เรนดา โกยลั  ซึ งเป็น ประธานฝ่ายการเงินและพาณิชย ์ของ กลุมธุรกจคาร์บอนแบล็ค จาก ่ ิ
ประเทศอินเดีย  ในการประชุมในครังนี   
ประธานไดแ้นะนาํนายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชี บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดัซึ ง
แตงตงัโดย่  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครังที  17 และไดเ้ขา้รวมประชุมเพือตอบคาํถามผูถื้อหุน้ ่ (หากมี) 
 
นอกจากนี ยงัมี นกักฎหมาย คือนายนพดล จากสาํนกังานกฏหมายประมวลชยั และ นางสาว มาลี งามวงศว์ฒันา  เขา้
รวมประชุมในครังนีดว้ย่    
 
ลาํดบัตอไปท่ ่านประธานไดข้อให้นาย ซันจีฟ สูท ประธานบริษทัฯ อานรายงานจากคณะกรรมการถึงผูถื้อหุ้น ซึ ง่
ประธานบริษทัฯ ไดอ้านรายงานภาษาองักฤษ และนางสาวสุภาภรณ์ ชืนคา้  ไดอ้านรายงานจากคณะกรรมการถึงผูถื้อ่ ่
หุน้ ภาษาไทย  
 
นายราเจส จาห์ และ นางจีรานุช นาคทบัที เจา้หนา้ทีบริษทัฯ ไดอ้ธิบายหลกัเกณฑเ์กยวกบการประชุมผูถื้อหุน้และี ั
การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระแกทีประชุม และเพือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาแกผูถื้อหุน้ในกรณีทีมีการออกเสียง่ ่ ่
ลงคะแนนหากไมมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงไมเห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนนั ใหถื้อวาผูถื้อหุน้ลงมติอนุ่ ่ ่ มติั 
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หลงัจากนนั  นายราเจส จาห์ และ นางจีรานุช นาคทบัที ไดอ้ธิบายหลกัเกณฑเ์กยวกบการประชุมผูถื้อหุน้และการออกี ั
เสียงลงคะแนนในแตละวาระ่  
 
ในกรณีทีผูถื้อหุน้ลงมติคดัคา้น หลกัเกณฑใ์นการนบัคะแนนเสียงจะเป็นดงันี   
   กอนเริมการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธ่  ่ านจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามคาํถาม 
    ผูถื้อหุ้นอาจลงมติไมเห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในแตละวาระโดยใช้บตัรลงคะแนนซึ งไดแ้จกให้ในเวลา่ ่

ลงทะเบียน การลงมติจะนบัหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง 
    ผูถื้อหุน้ทีเขา้รวมประชุมดว้ยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะไมสามารถแยกลงคะแนนเสี่ ่ ยงได ้
   หากมีผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะลงมติไมเห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ยกมือเพือให้เจา้หนา้ที่

บริษทัฯ ไดเ้กบบตัรลงคะแนนซึงไดมี้การลงมติสาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสาํหรับการนบัคะแนน็
เสียง 

   ประธานจะประกาศคะแนนเสียงในการลงมติโดยการประกาศคะแนนเสียงซึ งลงคะแนนเสียงไมเห็นดว้ย่
หรืองดออกเสียง 

 ประธานจอประกาศผลการลงคะแนนตามคะแนนการลงมติทีได ้และดาํเนินการพิจารณาวาระถดัไป 
 
หลงัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบและอนุมติัหลกัเกณฑก์ารลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลการลง
มติ ตามทีกลาวขา้งตน้แลว้่  ประธานไดไ้ดข้อใหที้ประชุมพิจารณาเรืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอไปนี่ ่   
 
วาระที 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชมสามญัผ้ถือห้นประจาํปีุ ู ุ  ครังที  17 ซึงประชมเมือวนัที ุ 31 มีนาคม 

2554 
ประธานไดแ้จง้วาสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีครังที ่  17 สาํหรับปี 2554 ไดจ้ดัสงยงั่
ผูถ้ ือหุ ้นทังหมดพร้อมกบ ั หนังสือเชิญประชุมกอนการประชุมนีแลว้ ประธานเสนอให้ทีประชุม่ 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที  17 
 
ประธานไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นสอบถามปัญหาสาํหรับวาระนี   
คําถาม : อยากใหท้างบริษทัมีการสงรายง่ านการประชุมทีใชใ้นการประชุม ผูถื้อหุน้ นี ทาง อิเลค็โทรนิค 
เมล ์
คําตอบ : ผูบ้ริหารอธิบายวา่ ตามระเบียบแลว้ บริษทัจะ บนัทึกรายงานการประชุมไวใ้น เวบ็ไซดภ์ายใน 
14 วนัและอีกสวนหนึง่ แยกจดัสงใหผู้ถื้อหุน้่  ประกอบกบ มีการั ตรวจสอบ กบ ทางตลาดหลกัทรัพย์ั วา่
ครบถว้นถกูตอ้งหรือไม ่  
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มติทีประชมุ :   
ทีประชุมมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครังที  17  โดยคะแนนเสียงขา้ง
มาก ดงันี  
  

เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   236,398,978 หุน้ หรือ 100% 
ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   100 หุน้ หรือ 0% 
งดออกเสียง ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   0 หุน้ หรือ 0% 

  
วาระที 2 พจิารณาและอนมตังิบการเงนิของบริษทัุ  สินสดวนัทีุ  31 ธันวาคม  2554 ซึงได้รับการตรวจสอบแล้ว 

ประธานไดข้อใหที้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบดุลและงบกาไรขาดทุนสาํหรัํ บปี 2554 ทีไดจ้ดัสงยงัผู ้่
ถือหุ้นทงัหมดพร้อมกบ ั หนงัสือเชิญประชุมกอนการประชุมนีแลว้่   
 
ประธานไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นสอบถามในวาระนี  โดยผูบ้ริหารไดต้อบคาํถามทีถามโดยผูถื้อหุ้นสรุปได้
ดงันี  
คําถาม : ทาํไมถึงมีการเพิมขึนของหนีสินรวม    
คําตอบ : ผูบ้ริหารอธิบายวา่ การเพิมขึนของหนีสินรวมเนืองมาจากมาตรฐานการบญัชีเกยวกบ   ี  ั
วตัถุดิบทีเป็นสินคา้คงคลงัทีอยูในระหวางการขนสง และตามมาตรฐานการบญัชีทีเหมาะสม บริษทั่ ่ ่
ฯ จะตอ้งบนัทึกเป็นหนีสินในตอนสินปี   และอีกประการหนึ ง คือ มีเงินกูระยะยาว ซึ งไดมี้การอนุมติั้
ไปแลว้จากการประชุม AGM ครังทีแลว้  
 
คําถาม : ทาํไมไมลงทุนในหุ้น แทนทีจะไปลงทุน ใน เงินกูระยะยาว่ ้  
คําตอบ : : ผูบ้ริหารชีแจงวาการพิจารณาเงินกูนีไดอ้นุมติัไปแลว้จากการประชุมผูบ้ริหารและการ ่ ้
ประชุมผูถื้อหุน้ปีทีแลว้ 
 
คําถาม :  ทาํไมในสวนของการลงทุนใน ่ 2 บริษทัลาสุด ทาํไม่  TCB ไมไดรั้บเงินปันผล ตน้ทุนเงิน่
ลงทุนกบอตัราผลตอบแทน เป็นอยางไร  บริษทัมีความเสียงกบเงินลงทุนนี หรือไมั ่ ั ่  
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา  การลงทุนนี ลงทุนที อตัรา  ่ 2.5 % และมีอตัราผลตอบแทน อยทีู ่ 3.75 % และ
ตน้ทุนในการกูยืม อยูที ้ ่ 2.6% โดยที TCB ไดรั้บ สวนพิเศษ เทากบ ่ ่ ั 1.15 % ซึ งในขณะนนั คือ เดือน 
สิงหาคม 2553 ในขณะนนั บริษทัยงัไมมี แผนในการลงทุน ใน โคลมัเบียนเคมิคอล ซึ งโดยทวัไป ณ  ่
ขณะนนั  อตัราคงที อยทีู  ่ 2.25% และถา้ลงทุนแลว้จะไดรั้บ 3.75%  ในระหวางนนั บริษทั ทงั ่   2 ที ลงทุน 
ไป ยงัไมไดปิ้่ ดบญัชี และยงัไมไดป้ระกาศจายเงินปันผล และผูบ้ริหาร มีความมนัใจวา ่ ่ ่ TCB จะไดรั้บ
ผลตอบแทนทีดี  
 
คําถาม : เงินลงทุนใน โคลมัเบียน แสดงอยทีูไหน ในงบการเงิน่  
คําตอบ : : ผูบ้ริหารชีแจงวา   ่ แสดงในสวนของเงินกูระยะยาว่ ้  
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คําถาม : ทาํไม ผลขาดทุนใน โคลมัเบียน เคมิคอล ไม แสดงยอดทงัหมด ใน งบการเงิน ของ ่  TCB 
คําตอบ : : ผูส้อบบญัชีชีแจงวา ่  แสดงตามสัดสวนทีเรา ถืออยู คือ ่ ่ 20.59 % 
 
คําถาม : ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 644 ลา้นบาท ใน หนา้ 127 คือ อะไร 
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา ่ คือ การปรับปรุง ผลขาดทุน จากอตัราแลกเปลียน ใน บริษทั รวม ที บริษทั่
ไปลงทุน 
คําถาม : ถามถึงตน้ทุนในการลงทุนเป็นอยางไร่  
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา ่  ตน้ทุนในการกู คือ ้ Libor บวก  อตัรามาร์จิน 2.3% และ อตัราในการให้ 
กู คือ ้ Libor บวก อตัรามาร์จิน 3.5 % ไดร้ับผลตาง เทากบ ่ ่ ั 1.2 %  อา้งอิง โดย หนา้ 153 ของ
รายงาน 
 
คําถาม : เงินปันผลทีจายเป็นเงินปันผล จาก กาไร ในสวน ของ ่ ํ ่ BOI แลว้ ทางบริษทั มี การจดัสรร การ
จายเงินปันผลของ บตัรแตละบตัร ตามระยะเวลา อนัควร หรือไม่ ่ ่ 
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา ในสวนของ การจดัสรร การจายเงินปันผลจาก กาไร  ่ ่ ่ ํ ของ BOI ทางบริษทัมี
การพิจารณา ตามระยะเวลา ของ บตัรแตละบตัร ่  
 
คําถาม : อยากทราบชือ ของ เจา้หนีการคา้ วตัถุดิบ ของ บริษทั  
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา ไมใชสาระสาํคญั จึงไมไดชี้แจงไว้ ่ ่ ่ ่  
 
คําถาม : อยากทราบชือ ของ เจา้หนี ทางดา้น พฒันาวิจยั ของ บริษทั  
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา ไมใชสาระสาํคญั จึงไมไดชี้แจงไว้ ่ ่ ่ ่  
 
 
คําถาม : ถามถึงความกาวหนา้ของ โคลมัเบียน เคมิคอล้  
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา มีความเจริญเติบโต  ่ 20 % เปรียบเทียบกบปีทีแลว้ และ จะกาวหนา้ตอไปในั ้ ่
อนาคต 
 
คําถาม : ถามถึงเงินปันผลทาํไม จายลดลง เหลือ ่ 0.80 บาท ตอ หุ้น ลดลงเมือเทียบกบปีทีแลว้ ทีจาย ่ ั ่
1 บาท ตอหุ้น่  
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวา เป็นมติจากทีประชุมคณะกรรมการ ซึ งจะขอ บนัทึกไว ้ในการพิจารณา รอบ ่
ถดัไป 
 
มติทีประชมุ :   
ทีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทัฯ ทีตรวจสอบแลว้สาํหรับรอบปีบัํ ญชีสินสุด 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 โดยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัตอไปนี่   
 

เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   236,417,349 หุน้ หรือ 100% 

ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   100 หุน้ หรือ 0% 

งดออกเสียง ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   0 หุน้ หรือ 0% 
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วาระที 3 พจิารณาและอนมตัจ่ิายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี ุ 2554 

ประธานแจง้ทีประชุมวา ในปี ่ 2554 บริษทัฯ บนัทึกกาไรสุทธิจาํนวน ํ 870 ลา้นบาทโดยมีกาไรตอหุ้นํ ่
เทากบ ่ ั 2.90 บาทตอหุน้ ดงันนั บริษทัฯ จึงจะจายเงินปันผลจากกาไรในอตัรา ่ ่ ํ 0.80 บาทตอหุ้่ น ซึ งคิดเป็น
เงินจาํนวน 240 ลา้นบาทหรือเทากบ ่ ั 27.59% ของกาไรสุทธิของบริษทัฯ  จาํนวนเงินปันผลทงัหมดจะํ 
จายจากกาไรสุทธิของกจการทีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการสงเสริมการลงทุนซึ งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน่ ํ ิ ่
ไดนิ้ติบุคคลทงัหมดและจะมีการจายเงินปันผลแกผูถื้อหุน้ของบริษั ่ ่ ทในวนัที 27 เมษายน 2554 
 
ประธานไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นสอบถามในวาระนี  โดยผูบ้ริหารไดต้อบคาํถามทีถามโดยผูถื้อหุ้นสรุปได้
ดงันี  
คําถาม : ทาํไมมีการจายเงินปันผลนอ้ยลง่  
คําตอบ : ผูบ้ริหารชีแจงวาการจายเงินปันผลขึนอยกูบเงินสดทีมีอยแูละแผนในการใชเ้งินของบริษั ่ ่ ่ ั ่ ทฯ 
ใน Capex การขยายกจการ และ ขึนอยกูบนโยบายบริษทั และ มติทีประชุมจากคณะกรรมการ ิ ่ ั  
 
มติทีประชมุ :   
ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานในปี ่ 2554 ตามทีเสนอโดย
คณะกรรมการดงัตอไปนี่   
 

เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   236,357,449 หุน้ หรือ 100% 

ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   60,000 หุน้ หรือ 0.03% 

งดออกเสียง ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน   0 หุน้ หรือ 0% 
  

 
วาระที 4 พิจารณาและอนมัติเลือกตั งกรรมการทีออกจากตําแหน่งเพราะครบกําหนดตามวาระให้เข้าดํารงุ

ตาํแหน่งอกีครัง 
ประธานแจง้ผูถื้อหุ้นวาตามทีกาหนดไวใ้นขอ้ ่ ํ 15 ของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กรรมการจาํนวนหนึงใน
สามจะออกจากตาํแหนงในการประชุมใหญสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ ในแตละคราว หาก่ ่ ่
จาํนวนกรรมการไมอาจแบงไดเ้ป็นสามสวน ให้กรรมการในจาํนวนทีใกลเ้คียงกบจาํ่ ่ ่ ั นวนหนึงในสาม
มากทีสุดออกจากตาํแหนง  กรรมการทีออกตามวาระในปีแรกและปีทีสองหลงัจากการจดทะเบียนให้่
เลือกโดยการจบัฉลาก  สาํหรับในปีตอไปใหก้รรมการทีอยใูนตาํแหนงนานทีสุดออกจากตาํแหนง  ่ ่ ่ ่  
 
ทีประชุมจึงไดพิ้จารณาและอนุมติัเลือกตงักรรมการทีออกจากตาํแหนงเพราะครบ ่ กาหนดตามวาระํ
ให้เขา้ดาํรงตาํแหนงอีกครังดงันี ่    
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ประธานไดเ้ชิญให้ผูถื้อหุ้นสอบถามในวาระนี  โดยผูบ้ริหารไดต้อบคาํถามทีถามโดยผูถื้อหุ้นสรุปได้
ดงันี  
คําถาม : ขอใหก้รรมการแสดงวิสยัทศัน ์
คําตอบ : คุณ ซันจีฟ แสดง วิสัยทศัน์ ในฐานะ ประธานและ กรรมการของบริษทั ดงันี  กรรมการ
ผูบ้ริหารตอ้งการทาํให้ ไทยคาร์บอนแบล็ค เป็น ผูน้าํในการผลิต ผงคาร์บอน  ซึ งในการเป็นผูน้าํนัน
สามารถ ทาํไดห้ลายทาง เชน การทาํให้ เป็น ผูผ้ลิตคุณภาพดี การทาํให้ ตลาด ตอ้ง การสินคา้ของเรา  ่
การทาํให้ บริษทัสามารถผลิต และขายไดม้าก ๆ  ,การทาํกาไร ให้ไดม้าก ๆ  กํ ารทาํให้ ไดร้ับความ
เชือถือ จากผูล้งทุน  ไทยคาร์บอนแบล็คตอ้งการบรรลุเป้าหมายใน การเป็นผูน้าํ ดงักลาวขา้งตน้  ่
และยงัไดก้ลาวอีกวา หลงัจากทีเราไดม้ีการรว่ ่ มกนของ โคลมัเบียนเคมิคอล แลว้ ั เรา สามารถ นาํ 
เทคโนโลยี จาก โคลมัเบียน มาปรับปรุง ใชใ้น ไทยคาร์บอนแบล็ค ซึ ง เราคาดวา เราจะตอ้ง เป็น ที ่ 1 
ของ โลก  เนืองจาก เรามีลูกคา้มากมาย ในตลาด ทีเราสามารถตอบสนอง ความตอ้งการได ้
 
มติทีประชมุ :   
ทีประชุมมีมติอนุมติัแตงตังกรรมการ จาํนวน ่  4 ราย ทีออกจากวาระ และมีสิทธิ กลบัเข้ามาดาํรง
ตาํแหนงเดิม ใหก้ลบัเขา้มารับตาํแหนง เ่ ่ ดิมอีก วาระหนึง โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง
ขา้งมากดงันี  
 
4.1. พจิารณาเลอืกตังนาย ดร สานทรับ บี มซิรา ให้เป็นกรรมการ 
มติทีประชมุ :   
หลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาได ้ทีประชุมไดอ้นุมติัโดยคะแนนเสียงขา้งมากใหแ้ตงตงั ดร สานทรับ บี ่ 
มิซรา  เป็นกรรมการอีกวาระหนึ งโดยมีรายละเอียดดงันี   
 

เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน  224,817,450 หุน้ หรือ 95.09% 
ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 11,600,000 หุน้ หรือ 4.91% 
งดออกเสียง ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
 

4.2  พจิารณาเลอืกตังนายจ ีเค ตลเซียน ให้เป็นกรรมการุ  
มติทีประชมุ : 
หลังจากทีประชมได้พิจารณาแล้ว ุ  ทีประชมได้อนมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตังุ ุ   นายจี เค  
ตลเซียน ซึงเป็นกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งเพราะครบกําหนดตามวาระให้เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกุ
วาระหนึงโดยมีรายละเอียดดังนี: 

 
เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน  236,417,450 หุน้ หรือ 100% 
ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
งดออกเสียง ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
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4.3  พจิารณาเลอืกตังนายซาชิน จเิทนดรา เมธา ให้เป็นกรรมการ 
มติทีประชมุ : 
 
หลังจากทีประชมได้พิจารณาแล้ว ทีประชมได้อนมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตังนายซาชิน จิุ ุ ุ
เทนดรา เมธา ซึงเป็นกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งเพราะครบกาํหนดตามวาระให้เข้ามาดาํรงตาํแหน่ง
อีกวาระหนึงโดยมีรายละเอียดดังนี: 

 
เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 236,417,450 หุน้ หรือ 100% 
ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
งดออกเสียง ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
 
 

4.4  พจิารณาเลอืกตังนายซันจฟี สท ให้เป็นกรรมการู  
มติทีประชมุ : 
 
หลังจากทีประชมได้พิจารณาแล้ว ทีประชุ ุมได้อนมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากให้แต่งตังนายซันจีฟ ุ
สท ซึงเป็นกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งเพราะครบกําหนดตามวาระให้เข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระู
หนึงโดยมีรายละเอียดดังนี: 

เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 224,817,450 หุน้ หรือ 95.09% 
ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 11,600,000 หุน้ หรือ 4.91% 
งดออกเสียง ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
 
 
วาระที 5. พจิารณาและอนมตัแิต่งตังคณะกรรมกรรมการตรวจสอบอกีวาระหนึงุ   

ประธานแจง้ทีประชุมวาคณะกรรมการของบริษทีั่ ไดรั้บการอนุมติัแตงตงัจากคณะกรรม่  การตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมการอิสระทีจะหมดอายใุนปี   2555 มีดงันี : 
 นายประกต ประทีปะเสนิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 นายเอส เอส มาฮนัซาเรีย  กรรมการอิสระ 
 นายจี เค ตุลเซียน  กรรมการอิสระ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระนี โดยผูบ้ริหารไดต้อบคาํถาม ทีถามจากผูถื้อหุน้สรุปไดด้งัตอไปนี่  : 

คําถาม: ถามเกยวกบี ั การเลือกตงัคณะกรรมการตรวจสอบ  ซีงไดแ้ยกตางหากกบการแตงตงักรรมการ่ ั ่    

คําตอบ : ผูบ้ริหารแจง้วา่ การแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงการแตงตงัคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเพียงหลกัการทีดีของ่ 
การกากบดูแลกจการเทาํ ั ิ ่ นนั ซึ งเรืองนีไมจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยผูถื้อหุน้  ่  
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มติทีประชมุ : 
หลงัจากทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแตงตังคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ งดว้ย่ 
คะแนนเสียงดงันี : 
 

เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 236,417,350 หุน้ หรือ 100% 
ไมเห็นด้่ วย ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 100 หุน้ หรือ 0% 
งดออกเสียง ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
 
วาระที 6. พจิารณาและอนมตัแิต่งตังผ้สอบบัญชีประจาํปี ุ ู 2555 และกาํหนดค่าตอบแทน  
  ประธานแจง้ทีประชุมวาคณะกรรมการของบริษทัฯ ภายใต ้่ คาํแนะนาํของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี ั 2555 อีกปีหนึง พร้อมทงั
กาหนด คาตอบแทน สาํหรับการตรวจสอบ บญัชีเทากบ ํ ่ ่ ั 950,000  บาท เหมือน ปีทีผานมา่  โดยประกอบดว้ย 
 
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ใบอนุญาติเลขที 4501; และ/หรือ 
นางสาวทิพวบัย ์นานานุวฒัน์  ใบอนุญาติเลขที 3459 ; และ/หรือ 
นางสาวศิราภรณ์ เอือนนัตก์ลุ   ใบอนุญาติเลขที 3844  

 
มติทีประชมุ : 
ทีประชุมมีมติอนุมติัแตงตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี ่  2555 และกาหนดคาตอบแทนดโดยมีคะแนนเสียงขา้งํ ่
มากดงันี  
 

เห็นดว้ย ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 236,408,150 หุน้ หรือ 100% 
ไมเห็นดว้ย่  ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 9,300 หุน้ หรือ 0% 
งดออกเสียง ผูถื้อหุน้ ถือหุน้รวมเป็นจาํนวน 0 หุน้ หรือ 0% 
 
วาระที 7. พจิารณาเรือง อืน ๆ ถ้าม ี
 
ทีประชุมไมมีวาระอืน ๆ พิจารณา ประธานได ้ กลาว่ ่ ขอบคุณผูถื้อหุน้ ทีไดม้ารวมประชุมและได ้ อนุมติัไนการ่
ดาํเนินการตามทีเสนอตอผูถื้อหุน้่  
 
ประธานในทีประชุม กลาวปิดการประชุมเวลา ่ 17.30 น. 
 
 
 
 
        นายประกิต ประทีปะเสน 
            ประธานในทีประชมุ  
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เอกสารแนบ 2 
 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจะต้องนํามาในวนัประชุม 
 

กรณีทีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง: โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนงัสอืเดินทาง (สาํหรับชาวตา่งประเทศ) บริเวณสถานทีลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 
กรณีมอบฉนัทะ 
กรอกข้อความลงในหนงัสอืมอบฉนัทะทีได้แนบมานี  และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะทีลงนามโดยถกูต้องเรียบร้อยดงักลา่ว บริเวณ
สถานทีลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ ทั งนี  ผู้ ถือหุ้นอาจเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบอืนตามทีกฏหมายกําหนดก็ได้ 
 
กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ยืน 
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือหนงัสอืเดินทาง(สาํหรับชาวตา่งประเทศ) ของ
ผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
   
กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้ยืน 
สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึงรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อม
ประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนงัสอืเดินทาง (สาํหรับชาวตา่งประเทศ) 
ของกรรมการผู้มีอํานาจทีได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
 ทั งนี  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนงัสอื
เดินทาง (สาํหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
* บริษัทฯ ของสงวนสทิธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารหรือหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชมุเทา่นั น* 
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เอกสารแนบ 3 
 
 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 30. 
 การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ น ณ สาํนกังานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ทีอืนใดตามแตก่รรมการได้
กําหนดและแจ้งไว้ในหนงัสอืนดับอกกลา่วเรียกประชมุ 
 
ข้อ 31. 
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน (4) เดือน นบัแตว่นัสิ นสดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท 
การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึงให้เรียกวา่ ประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควรหรือเมือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ ยีสบิห้า (25) คน ซึงมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสบิ (1/10) ของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดได้เข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั แตต้่องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีขอให้เรียกประชมุไว้
ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี คณะกรรมการจะต้องจดัการประชมุภายใน หนึง (1) หนึงนบัแตว่นัทีได้รับหนงัสอื
จากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 32. 
 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุไมว่า่จะเป็นการประชมุสามญัหรือ
วิสามญัก็ตาม พร้อมทั งระบ ุ สถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอตอ่ทีประชมุ พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนมุตัิหรือเพือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนั ก่อนวนั
ประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั สาม (3) วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยหวา่ สาม (3) วนั 
 
ข้อ 33. 
 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีสบิห้า (25) คน 
หรือไมน้่อยกวา่กึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ หนึงในสาม (1/3) ของหุ้นที
จําหนา่ยได้ทั งหมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 
ข้อ 34. 
 ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสอืนดั
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 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 รับมอบฉนัทะทีปรากฏชือในใบมอบฉนัทะจะต้องนําตราสารแตง่ตั งผู้ รับมอบฉนัทะไปวางตอ่ผู้ เป็นประธานหรือบคุคลที
คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้ ถือหุ้นอยูแ่ล้วหรือมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แตไ่ด้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเกินกวา่หนึง (1) 
ราย ผู้ รับมอบฉนัทะนั นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบัคะแนนเสยีงของผู้ ทีแตง่ตั งตนนอกเหนือไปจากสทิธิออกเสยีง
ของตนเองในกรณีทีเป็นผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 36. 
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุใหญ่ แตถ้่าประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าทีในกรณีทีมีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีประธานในทีประชมุ แตถ้่ารองประธานกรรมการไมม่ีหรือถ้ามแีตไ่ม่
สามารถปฏิบตัิหน้าทีก็ให้ทีประชมุแตง่ตั งผู้ ถือหุ้นหนึงคนขึ นเป็นประธานทีประชมุใหญ่ในคราวนั น 
 
ข้อ 37. 
 มติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นนั น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี  
ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที
ประชมุออกเสยีงเพิมขึ นอีกหนึงเสยีงเป็นเสยีงชี ขาด 
ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสี (3/4) ของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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เอกสารแนบ 4 
 
วนัที   15 กมุภาพนัธ์ 2556 
 
เรือง     การมอบฉนัทะในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น วนัที 1 มีนาคม 2556 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯขอเรียนชี แจง เรืองการมอบฉนัทะในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ในวนัที 1 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น. 
ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ เพลนิจิต  เลขที 566   ถนนเพลนิจิต กรุงเทพฯ  ดงันี  
 
 ในกรณีทีทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ ขอความกรุณามอบฉนัทะให้บคุคลอืนหรือบคุคลใดบคุคลหนึง
ดงัตอ่ไปนี  เพือเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น ทั งนี  เพือให้จํานวนหุ้นครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ 
 
1. นายประกิต ประทีปะเสน               :    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  
หมายเหต ุนายประกิต ประทีปะเสน ไมม่ีสว่นได้เสยีในการลงคะแนน 
 
อนึง บริษัทฯได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุมาพร้อมกนันี    โดยในกรณีทีทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้บคุคล
ดงักลา่วข้างต้น กรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึงระบชืุอบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของทา่น พร้อมทั งแนบสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของทา่น ซึงรับรองสาํเนาถกูต้องกลบัคืนมายงับริษัทฯลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 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 
ประธานบริษัทฯ และกรรมการ 
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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               Subdistrict 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................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      Subdistrict              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      Subdistrict              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      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556  ในวนัศกุร์ที 1 
มีนาคม 2556 เวลา 16.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to 
be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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. 5 
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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               Subdistrict 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................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      Subdistrict              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      Subdistrict              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      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556  ในวนัศกุร์ที 1 
มีนาคม 2556 เวลา 16.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to 
be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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. 5  
 
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               Subdistrict 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................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      Subdistrict              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      Subdistrict              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      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ70 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 70 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 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556  ในวนัศกุร์ที 1 
มีนาคม 2556  เวลา 16.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to 
be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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. 5 
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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               Subdistrict 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................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      Subdistrict              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      Subdistrict              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      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ70 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 70 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 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556  ในวนัศกุร์ที 1 
มีนาคม 2556  เวลา 16.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to 
be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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. 5 



 

 
(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 18/2555 เมือวนัที 30 มีนาคม 2555 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 18/2012 held on 30th March 2012 

(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 พิจารณาและอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาตติา่งด้าว 
 Agenda 2 To consider and approve the amendment to the Article 10 of  Article of Association of the Company in connection 

with the removal of the 49% foreign shareholding limit  
(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 พิจารณาและอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 45   โดยการเปลียนแปลงรอบปีบญัชีจาก 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  เป็น  
  1 เมษายน – 31 มีนาคม 
 Agenda 3 To consider and approve the amendment  to Article 45 of Article of Association of the Company in connection with 

changing in the accounting year from “1st January – 31st December” to “1st April – 31st March” 
(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 เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 4 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. 
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กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

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

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

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

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





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





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




หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

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

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

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

 
 
 
 
 



23



 

 
กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

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

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

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

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





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





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




หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

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

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

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

 
 
 
 
 



 

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 
 ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 ในวนัศกุร์ที 1 มีนาคม 2556  เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที 566 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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. 
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผ้ถือหุ้นเป็นผ้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน ู ู (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผ้รับฝากและดแลหุ้นู ู ) 

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               Subdistrict 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................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      Subdistrict              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      Subdistrict              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      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ70 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 70 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 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผ้ถือหุ้นเป็นผ้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน ู ู (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผ้รับฝากและดแลหุ้นู ู ) 

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               Subdistrict 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................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      Subdistrict              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      Subdistrict              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      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

  4. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากดั  (มหาชน)   นายประกิต ประทีปะเสน 
อาย ุ70 ปีเลขที 888/122, 128 อาคารมหาทนุพลาซ่า ชั น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

   Assign a proxy to Mr. Prakit  Pradipasen,  Age 70 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. 5 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556  ในวนัศกุร์ที 1 
มีนาคม 2556  เวลา 16.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to 
be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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 18/2555 เมือวนัที 30 มีนาคม 2555 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting No. 18/2012 held on 30th March 2012 

(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 พิจารณาและอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในข้อ 10 โดยการยกเลิกข้อจํากดัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นสญัชาตติา่งด้าว 
 Agenda 2 To consider and approve the amendment Article 10 of Article of Association of the Company in connection with the 

removal of the 49% foreign shareholding limit (subject to approval of the Board of Investment and any other 
statutory approvals) 

(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 3 พิจารณาและอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 45   โดยการเปลียนแปลงรอบปีบญัชีจาก 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  เป็น  
  1 เมษายน – 31 มีนาคม 
 Agenda 3 To consider and approve the amendment Article 45 of Article of Association of the Company in connection with 

changing in the accounting year from “1st January – 31st December” to “1st April – 31st March” 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

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

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

 
 วาระที 4  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 4 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

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

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

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

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

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




ลงชือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 
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 วาระที 3 พิจารณาและอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 45   โดยการเปลียนแปลงรอบปีบญัชีจาก 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  เป็น  
  1 เมษายน – 31 มีนาคม 
 Agenda 3 To consider and approve the amendment Article 45 of Article of Association of the Company in connection with 

changing in the accounting year from “1st January – 31st December” to “1st April – 31st March” 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

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

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

 
 วาระที 4  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 4 Other business (if any) 
   เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมตใิดๆ ในวาระนี  
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

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

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

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

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

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

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

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

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

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




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







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 
 ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 ในวนัศกุร์ที 1 มีนาคม 2556  เวลา 16.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ 
ฟีนิกซ์ เพลินจิต เลขที 566 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนด้วย 

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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..............................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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เอกสารแนบ 6

 
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               Subdistrict 
 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................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      Subdistrict              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      Subdistrict              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      Subdistrict              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556  ในวนัศกุร์ที 1 
มีนาคม 2556 เวลา 16.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to 
be held on Friday, 1st March 2013 at 16.00 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.  




