หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
2 เมษายน 2562
เรื่ อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
2. รายงานประจาปี 2561 และงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึง่
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้ อบังคับบริ ษัท ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. คาชี ้แจง เรื่ อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
6. หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ชัน้ 3 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสาเนารายงานการ
ประชุม ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งได้ บนั ทึกไว้ ถูกต้ อง
ตามที่ประชุมกัน
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษั ทฯ ประจาปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ปรากฎตามสิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 2

หน้ า 1 จาก 8
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึง
นาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
ไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากเป็ นมติรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สาหรับปี 2561 สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต จากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินแล้ ว และ ได้ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2561
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยสรุปมีสาระสาคัญได้ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม

14,319.92

หนี ้สินรวม

6,955.21

รายได้ รวม

14,597.43

กาไรสุทธิ

1,158.57

กาไรต่อหุ้น

1.16 บาท

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของงบการเงินรวม
และภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กับแผนการล งทุน เงื่อนไขและ
ข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรื อสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ฐานะการเงินและผลดาเนินงาน และ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริ ษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ ไขนโยบาย
หน้ า 2 จาก 8
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การจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในอนาคต ความ
ต้ องการใช้ เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยด้ านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกิน
กาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจานวน 1,159 ล้ านบาท ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 1,000 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.20 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 200 ล้ านบาท ครัง้ นี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 1,000 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
600 ล้ านบาท สรุ ปจานวนเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 เท่ากับ 800 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 69.1 ของ
กาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
เปรี ยบเทียบประวัติการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 กับปี ที่ผา่ นมา
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 โดยมี
อัตราการจ่ายเงิน ปั นผลสาหรับปี 2561 รวมเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีม ติจ่ายเงิน ปั นผล
ระหว่างกาล จานวน 0.20 บาทต่อหุ้น และได้ จ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 แล้ ว คงเหลือเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีก
ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ
40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ แนวปฏิบตั ิ
ในการจ่ายเงินปั นผลในอดีตอาจมิได้ เป็ นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในครัง้ นี ้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 20 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่ง 1
ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกให้
เข้ ามาดารงตาแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จานวนกรรมการของบริ ษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 9 ท่าน กรรมการทีต่ ้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระในครัง้ นี ้ มีจานวน 3 ท่านดังนี ้
หน้ า 3 จาก 8
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1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร
(ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2556)
2. นายยืนยง โอภากุล
กรรมการบริษัท
(ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2556)
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน รอง
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง รองประธานกรรมการบริ หาร
(ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2556)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ (ไม่ รวมกรรมการผู้มี ส่ว นได้ เสี ย ) ได้ พิ จ ารณารายชื่ อ กรรมการ รวมถึ ง คุณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์ ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่ง 3 ท่าน ได้ แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นายยืนยง โอภากุล และนางสาว
ณัฐ ชไม ถนอมบูรณ์ เจริ ญ กลับ เข้ าด ารงต าแหน่งอี ก วาระหนึ่ง เพื่ อประโยชน์ ในการบริ ห ารงานอย่างต่อ เนื่ อ ง โดย
ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่ องดังกล่าวสอดคล้ องกับการพิจารณาและข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน (ประวัติกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
หมายเหตุ: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
ไว้ ดงั นี ้้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้ สทิ ธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกินจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกในครัง้ นัน้
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ เลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสี ยงให้ แก่บคุ คลแต่ละ
ท่านนัน้ ได้ เท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทังนี
้ ้ โดยจะแบ่งคะแนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(4) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า จานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะ
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานใน ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่พงึ เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
การลงคะแนนเสียงอนุ มตั ิ
บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และโบนัสกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 33 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนและ โบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กาหนด

หน้ า 4 จาก 8

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ทฯ ได้ พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 และโบนัสกรรมการ
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ในวงเงินไม่เกิ น 5.0 ล้ านบาท (เท่ากับปี 2557 - 2561) โดยมอบหมายให้ ประธาน
กรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้จัด สรร ทัง้ นี ้ ความเห็ น ของคณะกรรมการ ในเรื่ อ งดังกล่า วสอดคล้ อ งกับ การพิ จ ารณาและ
ข้ อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี
2562 ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 53
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจากบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี
2562 โดยบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เสนอให้ แต่งตังบุ
้ คคลใดบุคคลหนึง่ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
ใบอนุญาต
จานวนหุ้นที่ ความสัมพันธ์ หรือ
รายชื่อ
เลขที่
ถือในบริษัท การมีส่วนได้ เสีย
1.นายวิชาติ โลเกศกระวี
4451
ไม่มี
ไม่มี
2.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
4377
ไม่มี
ไม่มี
3.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
4604
ไม่มี
ไม่มี
และขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท เปลี่ยนแปลง 2562 (เสนอ)
2561
2560
2559
CBG
100,000
965,000
865,000 865,000
540,000
หมายเหตุ CBG = บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2558
540,000

2557
540,000

โดยผู้สอบบัญชีทกุ ท่านมีความเป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์สว่ นได้ สว่ นเสียใดๆ กับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี สาหรับบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญ ชี แต่ละ
บริ ษัท ดังต่อไปนี ้
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริษัท เปลี่ยนแปลง 2562 (เสนอ)
2561
2560
2559
2558
2557
CBD
เท่าเดิม
1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000
DCM
เท่าเดิม
670,000
670,000
670,000
550,000
550,000 550,000
APG
เท่าเดิม
775,000
775,000
775,000
775,000
775,000 550,000
ACM
250,000
500,000
250,000
150,000
รวม (รวม CBG)
4,200,000 3,850,000 3,750,000 2,995,000 2,995,000 2,770,000
หมายเหตุ CBD = บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด DCM = บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
APG = บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด ACM = บริ ษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะดูแลให้ ผ้ สู อบบัญชีจดั ทางบการเงินได้ ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนด
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง “การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์” ซึง่ กาหนดให้
คณะกรรมการสามารถกาหนดวิธีการประชุมเพิ่มขึ ้นได้ อีก 1 วิธี จึงขอเสนอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
เดิม
แก้ ไขเป็ น
ข้ อ 27. คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อยสาม (3) ข้ อ 27. คณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อยสาม (3)
เดือนต่อครัง้ โดยสถานที่ที่ประชุมนัน้ อาจประชุมกั น ณ ท้ องที่ เดือนต่อครัง้ โดยสถานที่ที่ประชุมนันอาจประชุ
้
มกัน ณ ท้ องที่
อั น เป็ นที่ ตั ง้ ส านั ก งานใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ จั ง หวั ด อื่ น ทั่ ว อั น เป็ นที่ ตั ง้ ส านั ก งานใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ จั ง หวั ด อื่ น ทั่ ว
ราชอาณาจักร หรื อสถานที่ อื่น ใดตามที่ ป ระธานกรรมการจะ ราชอาณาจักร หรื อสถานที่ อื่นใดตามที่ป ระธานกรรมการจะ
เห็ น สมควร โดยมี ป ระธานกรรมการหรื อ กรรมการที่ ได้ รั บ เห็ น สมควร โดยมี ป ระธานกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้ รั บ
ม อ บ ห ม าย จ าก ป ระธาน ก รรม ก ารเป็ น ผู้ เรี ย ก ป ระ ชุ ม ม อบ หม าย จาก ป ระธาน ก รรม ก ารเป็ น ผู้ เรี ย ก ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
กรรมการตังแต่
้ สอง (2) คนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ ประธาน
กรรมการตังแต่
้ สอง (2) คนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ ประธาน
กรรมการเรี ย กประชุม คณะกรรมการได้ ในกรณี ดัง กล่าว ให้ กรรมการเรี ย กประชุม คณะกรรมการได้ ในกรณี ดังกล่าว ให้
ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการก าหนดวัน ประชุ ม ภายในสิบ สี่ (14) วัน นับ แต่ วัน ที่ กรรมการก าหนดวัน ประชุม ภายในสิบ สี่ (14) วัน นับ แต่ วัน ที่
ได้ รับการร้ องขอ
ได้ รับการร้ องขอ
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่ง ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่ง
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไป ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อ ยกว่า เจ็ ด (7) วัน ก่ อนวัน ประชุม เว้ น แต่ใน ยังกรรมการไม่น้อ ยกว่าเจ็ ด (7) วัน ก่อนวัน ประชุม เว้ น แต่ใน
กรณี จ าเป็ นรี บ ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท กรณี จ าเป็ น รี บ ด่ ว นเพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
เดิม
แก้ ไขเป็ น
ประธานกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากประธาน ประธานกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากประธาน
กรรมการจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุม กรรมการจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุม
ให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
ให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
หากประธานกรรมการ หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
ป ระธ าน ก รรม ก ารเห็ น ส ม ค วรอ าจ ให้ จั ด ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้ อกาหนด หรื อหลักเกณฑ์ ใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั หรื อที่จะมีแก้ ไข เพิ่มเติมในอนาคต
อนึ่งในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามที่กฏหมายกาหนด
2. คาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ องการให้
สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทาให้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 ซึง่ กาหนดตามกฎหมายเดิมไม่
มีผลใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว
เดิม
แก้ ไขเป็ น
ข้ อ 35 การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นคราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วแล้ ว ให้ ข้ อ 35 การประชุม ผู้ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากที่ ก ล่าวแล้ ว ให้
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับ วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกัน ได้ ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อยละสิบ ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ ายได้ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมด หรื อผู้ถื อหุ้น ไม่น้อ ยกว่ายี่สิบ ห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ ุน นับ ทังหมด
้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม
รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้ นที่ ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและ
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง ด้ วย ในกรณีนี ้ ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ระบุเหตุผลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุม ไว้ ให้ ชัด เจนในหนังสือ ห้ าวัน (45) นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือเช่นว่านันจากผู
้
้ ถือหุ้น
ดังกล่า วด้ วย ในกรณี นี ้ ให้ ค ณะกรรมการจัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น
ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือเช่นว่านันจากผู
้
้ ถือ
หุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่
สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมหนังสือฉบับนี ้

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.carabaogroup.com) และสามารถส่งคาถาม เพื่อ
สอบถามข้ อ มูล ในแต่ล ะวาระหรื อ ข้ อ มูล อื่ น ๆ ของบริ ษั ท เป็ นการล่ ว งหน้ า ผ่ า น E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th หรื อ ทาง
ไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริ ษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ชัน้ 10 อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรื อส่งโทรสารไปยังหมายเลข 026367953 โดยระบุที่อยู่หรื อข้ อมูลที่ใช้ ในการติดต่อได้ อย่างชัดเจนเพื่อบริ ษัทจะ
ติดต่อกลับได้
2. ห า ก ผู้ ถื อ หุ้ น มี ค ว า ม ป ระส งค์ จ ะข อ รั บ ห นั งสื อ รา ย งา น ป ระ จ า ปี 2561 ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ก รุ ณ า แ จ้ ง ผ่ า น E-mail address:
waranchai.j@carabao.co.th หรื อทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ชัน้ 10 อาคาร 393 สีลม
เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 026367953 โดยระบุที่อยู่ หรือข้ อมูลที่ใช้ ใน
การติดต่ออย่างชัดเจน เพื่อบริษัทจะได้ จดั ส่งเอกสารกลับได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่:ี
นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร หรือ นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 026366111 โทรสาร 026367953

หน้ า 8 จาก 8

