
       

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

หนา้ 1 จาก 10 

 21 มีนาคม 2565 
 
เรื่อง  เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 2. รายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 3. ขอ้มลูของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอกีวาระหนึง่
  หลกัเกณฑว์ิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
 4. ขอ้บงัคบับรษิัท ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
 5. อธิบายเอกสารที่ตอ้งใช ้และ/หรือส่งมอบใหแ้ก่บรษิัทในการลงทะเบียนเขา้ประชมุ การออกเสียงลงคะแนน การ
  นบัคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขัน้ตอนการรว่มประชมุผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และคู่มือการใชง้านระบบ 
  DAP e-Shareholder Meeting 
 6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค. และรายชื่อและประวตัิของกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 
 7. แบบฟอรม์แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ 
 
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์เพียงรูปแบบเดียวเทา่นัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 
ส านกังานใหญ่ของบรษิัท ซึ่งจะอยู่ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื ้อไวรสั COVID – 19 ที่
เก่ียวข้อง และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ทั้งนี ้หากผู้ถือหุ้นไม่
สะดวกประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทขอแนะน าใหท้่านมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทน โดยการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  
บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 ขึน้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุมตามปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 และไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.carabaogroup.com) หลังการ
ประชมุตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งไดบ้ันทึกไวถู้กตอ้ง
ตามที่ประชมุกนั 

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

http://www.carabaogroup.com/


       

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

หนา้ 2 จาก 10 

วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ ตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จึง
น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
ไม่ตอ้งลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรบัทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ส าหรบัปี 2564 สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินแลว้ และ ไดผ่้านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 One 
Report ประจ าปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยสรุปมีสาระส าคญัได ้ดงันี ้

  หน่วย : ลา้นบาท 
 สินทรพัยร์วม 19,185.65 
 หนีสิ้นรวม 9,074.86 
 รายไดร้วม 17,569.32 
 ก าไรสทุธิ 2,881.00 
 ก าไรต่อหุน้ 2.88 บาท 

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
คะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หนา้ 3 จาก 10 

วาระที่ 4 พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  
บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินรวม 
และภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและ
ขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และ
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยคณะกรรมการบรษิัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยในอนาคต ความ
ตอ้งการใชเ้งินลงทนุและเงินทุนหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกิน
ก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 2,881.00 ลา้นบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 1,000 ลา้นหุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 900 ลา้นบาท ครัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 1,000 ลา้นหุน้ ในอัตราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 1,000 ลา้นบาท สรุปจ านวนเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 เท่ากับ 1,900 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
65.9 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ประวตัิการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา 

 2564 (เสนอ) 2563 2562 2561 2560 2559 
จ่ายปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.90 2.40 1.70 0.80 0.85 1.00 
จ านวนเงินจ่ายปันผล (ลา้นบาท) 1,900 2,400 1,700 800 850 1,000 
รอ้ยละต่อก าไรสทุธิ (%) 65.9 68.1 67.8 69.1 68.2 67.1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรพิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 โดยมี
อัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 รวมเท่ากับ 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จ านวน 0.90 บาทต่อหุน้ และไดจ้่ายไปเมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2564 แลว้ คงเหลือเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีก
ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ท่ีก าหนดไวใ้นอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินรวม และภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  
ทัง้นี ้แนวปฏิบตัิในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิไดเ้ป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต และการใหสิ้ทธิรบัเงิน
ปันผลประจ าปีดงักล่าวของบรษิัท ยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
หากที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ 
วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 20 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง 1 
ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง และกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกให้
เขา้มาด ารงต าแหน่งตามวาระใหมก่็ได ้จ านวนกรรมการของบรษิทัมีทัง้สิน้ 13 ท่าน กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในครัง้นี ้มีจ านวน 5 ท่านดงันี ้
5.1  นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี 2557 – ปัจจบุนั  
 รวมวาระการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ท่ากบั 10 ปี 

5.2  นายยืนยง โอภากลุ กรรมการบรษิัท 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี 2557 - ปัจจบุนั 

 รวมวาระการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ท่ากบั 10 ปี 
5.3  พลเอก ศิรพิงษ์ วงศข์นัตี กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 5 ปี 2559 - ปัจจบุนั 

 รวมวาระการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ท่ากบั 8 ปี 
5.4  นายสญัชยั จลุมนต ์ กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 6 เดือน - ปัจจบุนั 

 รวมวาระการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ท่ากบั 3 ปี 
5.5  นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 1 ตลุาคม 2557 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี 2557 – ปัจจบุนั 

 รวมวาระการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ท่ากบั 10 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ นายยืนยง โอภากุล พลเอก ศิรพิงษ์ 
วงศข์นัตี นายสญัชยั จุลมนต ์และ นายคณิต แพทยส์มาน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 5 ท่าน
ขณะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดทุ้่มเทเวลา และเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน ์
สรา้งความเจรญิกา้วหนา้ใหก้บับริษัทมาโดยตลอด และเพื่อประโยชนใ์นการบรหิารงานอย่างต่อเนื่อง และบคุคลที่ไดร้บั
การเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทแลว้ มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวสอดคลอ้งกับการพิจารณา และขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณากลั่นกรองตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ ซึ่งระบุ
อยู่ในรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 หวัขอ้การสรรหา และแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ (ประวตัิ
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กรรมการทัง้ 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบรษิัทในครัง้นี ้
ส าหรบักรรมการอสิระ เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และสามารถให้ความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง 

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตัง้
เป็นรายบคุคล 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  
เพื่อใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 33 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ว 

เหน็สมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (เจ็ดลา้นบาทถว้น) เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้น
บาทถว้น) โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน* ค่าเบีย้ประชมุ** 

ประธาน 45,000 30,000 

กรรมการ 30,000 30,000 

 หมายเหต ุ * ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายใหก้บักรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิารทกุท่าน 

  ** ค่าเบีย้ประชมุ จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิารที่เขา้รว่มประชมุ 
เงินรางวลักรรมการใหจ้ดัสรรเป็นไปตามดลุพินิจของประธานกรรมการ 

ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ - ไม่มี 
ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดงักล่าวสอดคลอ้งกับการพิจารณาและขอ้เสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
เพื่อใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2565 ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2565 โดยบคุคลใดบคุคลหน่ึงตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้

รายช่ือ 
ใบอนญุาต
เลขที ่

จ านวนหุน้ท่ี
ถือในบรษัิท 

ความสมัพนัธห์รอื
การมีสว่นไดเ้สยี 

1.นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 4377 ไม่มี ไม่มี 
2.นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์ 4604 ไม่มี ไม่มี 
3.นายส าราญ แตงฉ ่า 8021 ไม่มี ไม่มี 

 
และขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บรษัิท เปลีย่นแปลง 2565 (เสนอ) 2564 2563 2562 2561 
CBG เท่าเดิม 1,000,000 1,000,000 1,165,000 965,000 865,000 
หมายเหต ุ CBG = บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

โดยผูส้อบบญัชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชนส่์วนไดส่้วนเสียใดๆ กับบริษัท/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ส าหรบับริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี แต่ละ
บรษิัท ดงัต่อไปนี ้
บรษัิท เปลีย่นแปลง 2565 (เสนอ) 2564 2563 2562 2561 
CBD เท่าเดิม 1,200,000 1,200,000 1,490,000 1,290,000 1,290,000 
DCM เท่าเดิม 800,000 800,000 870,000 670,000 670,000 
APG เท่าเดิม 500,000 500,000 775,000 775,000 775,000 
ACM เท่าเดิม 500,000 500,000 500,000 500,000 250,000 
APM เพิ่มขึน้ 100,000 400,000 300,000 150,000 - - 
ACV เท่าเดิม 50,000 50,000 60,000 - - 
AWD เท่าเดิม 100,000 100,000 240,000 - - 

CBMG เท่าเดิม 50,000 50,000 - - - 
หมายเหต ุ CBD = บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  DCM = บรษิัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั  
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 APG = บรษิัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั  ACM = บรษิัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 
 APM = บรษิัท เอเชีย แพ็คเกจจิง้ แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 
 ACV = บรษิัท เอเชีย คาราบาวเวนเจอร ์จ ากดั AWD = บรษิัท เอ วูด้ดี ้ดรงิค ์จ ากดั 
 CBMG = บรษิัท คาราบาว มารเ์ก็ตติง้ กรุ๊ป จ ากดั 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ จะดูแลใหผู้ส้อบบญัชีจดัท างบการเงินไดท้นัตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ค่าบรกิารอื่น (Non – Audit Fee) 

บรษัิท 2564 2563 2562 2561 
CBG 100,000 120,000 120,000 120,000 
CBD 40,000 40,000 40,000 40,000 
DCM - - - - 
APG 300,000 220,000 220,000 220,000 
ACM - - - - 
APM - - - - 
ACV - - - - 
AWD - - - - 

CBMG - - - - 
รวม 440,000 380,000 380,000 380,000 

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาการออก และเสนอขายหุน้กู ้

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
เพื่อใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูม้ลูค่ารวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท ที่ออกและ
เสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทัง้นี ้เพื่อปรบัโครงสรา้งตน้ทุนทางการเงินของบรษิัท ขยายธุรกิจในอนาคต 
และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ชนิด: หุน้กูท้กุประเภท รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อหุน้กู ้ไม่ระบชุื่อผูถื้อ  มีหรือไม่มี

หลักประกัน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ทั้งนี ้ขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

สกลุเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะที่มีการออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของหุน้กู:้  จ านวนเงินตน้ของหุน้กูท้ี่ขออนุมัติในครัง้นี ้ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศ
ในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจ านวนดงักล่าว เมื่อค านวณรวมกับหุน้กูข้องบริษัทที่ยังไม่ไดไ้ถ่
ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งมีจ านวนรวมกัน ไม่เกิน 6,500 ลา้นบาท หรือเงินสกุล
ต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจ านวนดงักล่าว  
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ทั้งนี ้วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแลว้หรือที่บริษัทฯ ไดท้ าการซือ้คืนจะน ามานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่
บรษิัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได ้(Revolving Principal Basis) 
ในกรณีการออกหุน้กูเ้พื่อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพื่อช าระ และ/หรือ 
ทดแทนหุน้กูเ้ดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน 30 วนัท าการหลงัวนัที่
ออกและการเสนอขายหุน้กูใ้หม่เพื่อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนัน้จะไม่นบัเป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ 
สามารถท าการออกและเสนอขายได ้ 

อาย:ุ ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่
เก่ียวขอ้ง  

การเสนอขาย: ท าการออกและเสนอขายหุน้กูท้ี่ไม่ใช่วตัถุประสงคเ์พื่อการ Refinance ไดภ้ายใน  2 ปี โดย
เป็นเสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไป และ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทนุ โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ 
และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือกฎระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มีผลใชบ้ังคับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด:      ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก าหนด และ/หรือบริษัท
อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไข
ของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้: ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่
เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้น
แต่ละคราว 

อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร (รวมเรียกว่า “ผูม้ีอ  านาจ”) 
และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายโดยผูม้ีอ  านาจ ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. ก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู้ เช่น รูปแบบของหุน้กู ้ชื่อ อตัรา
ดอกเบี ้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่
เก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย 
และจดัสรร 
2. แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรพัย ์หรือบุคคลอื่นใดที่ตอ้งมี
การแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือตามที่เห็นสมควร 
3. ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แกไ้ขสญัญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
ติดต่อใหข้อ้มลูยื่นเอกสารต่อส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้และด าเนินการอื่นใดทกุประการท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อปรบัโครงสรา้งตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้/หุ้นกู ้และ/หรือ 
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ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาการออก และเสนอขายหุน้กู ้เพื่อปรบั
โครงสรา้งตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารช าระ
คืนตน้เงินของหุน้กู ้เมื่อครบก าหนด กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจากประมาณการจะมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานมาช าระ
คืนเงินตน้ทั้งจ านวน นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมกว่า 5,900 ลา้นบาท หากไม่
เพียงพอจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

การลงคะแนนเสียงอนมุตัิ 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

บรษิัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยพรอ้มเพรียงกัน อนึ่งผูถื้อหุน้

ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  เขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมาพรอ้มหนงัสือฉบบันี ้

 
 

 
 
 
หมายเหตุ: 1. ผูถ้ือหุน้สามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษัท (www.carabaogroup.com) และสามารถส่งค าถาม เพื่อ

สอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหนา้ผ่าน E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์
มายงัแผนกเลขานกุารบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 โดยระบทุี่อยู่หรือขอ้มลูที่ใชใ้นการติดต่อไดอ้ย่างชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดต่อกลบัได ้ 

 2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ หนังสือรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ กรุณาแจ้ง ผ่าน E-mail address: 
waranchai.j@carabao.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังแผนกเลขานุการบริษัท บริษัท  คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม  
เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โดยระบทุี่อยู่ หรือขอ้มูลที่ใชใ้นการติดต่ออย่างชดัเจน เพ่ือบริษัทจะไดจ้ดัส่ง
เอกสารกลบัได ้

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่:   
นางสาวเรวดี รศัมีแสงเพชร หรือ นายวรญัชยั เจนศิริวณิชย ์แผนกเลขานกุารบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
โทรศพัท ์026366111 โทรสาร 026367953 
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วิธีการลงทะเบียน (Register) เพื่อยืนยนัตวัตนในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
1. ลงทะเบียนดว้ยตนเอง 
ลงทะเบียนยืนยนัตวัตน หรือมอบฉนัทะ ไดท้ี่ Link : https://shorturl.asia/wjuGJ   
2. ลงทะเบียนผ่านบรษิัทฯ  

กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในแบบฟอรม์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดได้ที่ 
https://shorturl.asia/8ScOd (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) พรอ้มหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) และจัดส่งเอกสารพรอ้มหลักฐาน
ประกอบใหถ้ึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2565 เพื่อใหบ้รษิัทฯ ตรวจสอบตวัตนของผูถื้อหุน้ 

เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบตัวตนของผู้ถือหุน้เรียบร้อยแลว้ บริษัทจะจัดส่ง Link ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใหผู้้ถือหุ้นใช้เป็น
ช่องทางในการเขา้รว่มประชมุผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

สามารถศกึษาขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และวิธีการใชง้าน
ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไดจ้ากคู่มือการลงทะเบียนและเขา้ประชมุไดท้ี่ https://shorturl.asia/8ScOd หรือที่ QR Code  

 
 
ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ในการส่งค าถามล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งตามแต่วาระการประชมุมายงับรษิัทไดท้ี่ “แผนกเลขานกุาร

บรษิัท” บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
หรือ E-mail address: waranchai.j@carabao.co.th ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ยงัสามารถส่งค าถาม หรือสอบถามประเด็นขอ้สงสยัในวนัประชุมผูถื้อหุน้
โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไดอ้ีกดว้ย 

 ในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บคุคลของผูถื้อหุน้เพื่อเป็นการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่กฎหมายกาหนดและเพื่อประโยชนใ์นการใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุมผูถื้อ
หุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Policy) หรือค าประกาศเก่ียวกับความเป็น
ส่วนตวั (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

https://shorturl.asia/wjuGJ
https://shorturl.asia/8ScOd
https://shorturl.asia/8ScOd
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5 

กรรมการทีค่รบวาระ และเสนอชื่อต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุน้เพือ่แต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอกีวาระหน่ึง 
 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
อาย ุ 67 
สญัชาต ิ ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 18 มีนาคม 2557 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 7 ปี (ปี 2557 - ปัจจบุนั) 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งจนครบวาระ 10 ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 32.1 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร บิดาของนายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ 
คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปริญญาตรี รฐัศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 19/2004, Thai Institute of Directors (IOD) 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ตะวนัแดง โลจีสติก๊ จ ากดั / บริษัท ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั / บริษัท เอ็กซเ์พรสเมด จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
บรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิัทที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ 

การประชมุ 
จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ / การประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบรษิัท 7 / 7 6 / 6 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 / 2 4 / 4 
ประชมุสามญัประจ าปี 1 / 1 1 / 1 

 



หนา้ 2 จาก 8 

 
2. นายยืนยง โอภากุล 
กรรมการบริษัท 
อาย ุ 67 
สญัชาต ิ ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 18 มีนาคม 2557 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 7 ปี (ปี 2557 - ปัจจบุนั) 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งจนครบวาระ 10 ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 14.2 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร ไม่มี 
คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 112/2014, Thai Institute of Directors (IOD) 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
2557-ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545-ปัจจบุนั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
บรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิัทที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ 

การประชมุ 
จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ / การประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบรษิัท 2 / 7 6 / 6 
ประชมุสามญัประจ าปี 1 / 1 1 / 1 



หนา้ 3 จาก 8 

 
3. พลเอก ศิริพงษ ์วงศข์นัตี / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัท  
อาย ุ 60 
สญัชาต ิ ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2559  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 5 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบนั) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 8 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร ไม่มี 
คณุวฒุิทางการศกึษา 
- โรงเรียนเตรียมทหาร (รุน่ท่ี 20) 
- โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (รุน่ท่ี 31) 
- หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุท่ี 71 พ.ศ. 2535 
- หลกัสตูร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537 
- ปริญญารฐัศาสตรมหาบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2546 
- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 57 พ.ศ. 2558 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 7 สถาบนัวิทยาการพลงังาน พ.ศ. 2559 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารสงูสดุ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 24 พ.ศ. 2560 
-Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 137/2017, Thai Institute of Directors (IOD) 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
2559 - ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2561 – 2564        ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ (เกษียณ) 
2558 – 2560        เจา้กรมการพลงังานทหาร ศนูยก์ารอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ และพลงังานทหาร 
2556 – 2557        รองเจา้กรมการพลงังานทหาร ศนูยก์ารอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศ และพลงังานทหาร 
2556  รองเจา้กรมการสรรพก าลงักลาโหม 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
บรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิัทที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ 

การประชมุ 
จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ / การประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบรษิัท 6 / 7 6 / 6 
ประชมุสามญัประจ าปี 1 / 1 1 / 1 

 
 
 
 
 



หนา้ 4 จาก 8 

 
4. นายสัญชัย จุลมนต ์/ กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัท 
อาย ุ 61 
สญัชาต ิ ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 12 พฤศจิกายน 2564 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 6 เดือน 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 3 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร ไม่มี 
คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปรญิญาโท นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู “ปปร” รุน่ท่ี 19 
 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู “บยส” รุน่ท่ี 18 ส านกังานศาลยตุิธรรม 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 113/2014, Thai Institute of Directors (IOD) 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
2564 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  ที่ปรกึษากฎหมายบรษิัท บี แอนด ์ดบับลิว เคสส ์จ ากดั (บรษิัทในกลุ่มธุรกิจ ดั๊บเบิล้ เอ) 
2545 – ปัจจบุนั  ผูบ้รหิารส านกังาน (Partner) ส านกังาน ซี. แอนด.์ เค ทนายความ และที่ปรกึษากฏหมาย 
2562 - 2564 สมาชิกวฒุิสภา 
2559 – 2562  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2561         ที่ปรกึษากฎหมายบรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  กรรมการอิสระ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2555 – 2556  ผูอ้  านวยการองคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชปูถมัภ ์รฐัวิสาหกจิในสงักดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
บรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิัทที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ 

การประชมุ 
จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ / การประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบรษิัท - 1 / 1 
ประชมุสามญัประจ าปี - - 
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5. นายคณติ แพทยส์มาน / กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสีย่ง 
อาย ุ 59 
สญัชาต ิ ไทย 
วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ตลุาคม 2557 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบนั) 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งจนครบวาระ 10 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร ไม่มี 
คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร,์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 156/2012, Thai Institute of Directors (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 40/2012, Thai Institute of Director (IOD) 
- หลักสตูร “การก ากับดูแลกิจการส าหรบักรรมการ และผูบ้ริหารระดับสงูของรฐัวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน” รุ่นที่ 11 
(PDI 11), สถาบนัพระปกเกลา้ 

- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 5/2017, Thai Institute of Director (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 45/2019, Thai Institute of Directors (IOD) 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 24/2021, Thai Institute of Directors (IOD) 
ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรหิารความเส่ียง บรษิัท รพ. พระรามเกา้ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
 ความเส่ียง บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559 กรรมการบรษิัท บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557  กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร 
2556  กรรมการ บรษิัท บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม จ ากดั 
2555 – 2557  กรรมการ การเคหะแห่งชาติ 
2548 - 2556  ที่ปรกึษากรรมการช าระบญัชี และผูร้บัมอบอ านาจคณะกรรมการช าระบญัชี บรษิัท บรรษัทบรหิาร
 สินทรพัยไ์ทย จ ากดั 
 



หนา้ 6 จาก 8 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
บรษิัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิัทที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มี 
ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ 

การประชมุ 
จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ / การประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการบรษิัท 7 / 7 6 / 6 
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 5 / 5 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 / 2 4 / 4 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4 / 4 4 / 4 
ประชมุสามญัประจ าปี 1 / 1 1 / 1 



หนา้ 7 จาก 8 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 
การสรรหาคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที่ตามกฏบตัรในการท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์
และคณุสมบตัิของกรรมการบรษิทั และพิจารณาเบือ้งตน้ถึงคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิัท 
 
แหล่งขอ้มูล 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่ อกรรมการที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสม นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้เป็นกรรมการบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม – 
31 ธันวาคม 2564 ก่อนจะมีการจดัประชมุคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมส าหรบัเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตัง้  

ซึ่งในปี 2565 นีไ้ม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อ 
 

ขั้นตอนการเลอืกผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
บรษิัทฯ เนน้ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ ความหลากหลายดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้น และเพศ โดยการพิจารณาประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ เพื่อความเหมาะสมของโครงสรา้ง ขนาด และ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ และใหเ้กิดประสิทธ์ิภาพในการท างานของคณะกรรมการ 

 
หลักเกณฑ ์และวิธกีารแต่งตัง้กรรมการ 

ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตัง้กรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดย 
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ใหถื้อว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหนึ่งคะแนนเสียง 
2. บริษัทฯ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือก

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 
ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้กรรมการ

พิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุกรรมการคราว
ถดัไป โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  ทั้งนีม้ติ
การแต่งตัง้บคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

 
 



หนา้ 8 จาก 8 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ ประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ /หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิประสบการณก์ารท างานและความเหมาะสมดา้นอื่น ๆ ประกอบกันจากนัน้จะ
น าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่าง
นอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามท่าน ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิ
ของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ต. และเขม้กว่าขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี ้

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บรษิัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลกูจา้งพนกังานที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ค) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมบุคคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยัหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยัผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการ
เงินซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงานลกูจา้งพนกังานที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ าหรือถือหุน้
เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมสิีทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ี
มีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 



เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2565 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  หนา้ 1 จาก 2 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
ข้อบังคับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ สถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ
เห็นสมควร 

ขอ้ 35. การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ ใหเ้รียกว่า การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้

นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือเช่นว่านัน้จากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ที่มี สิทธิเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามที่
ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ในวันเดียวกัน ทั้งนี ้สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แมว้่าทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วัน
ประชมุผูถื้อหุน้จะมีขอ้มลูเปล่ียนแปลงแลว้ 

 วนัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งจะตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ไม่เกินสองเดือน 
 ขอ้ 37. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าเป็นการประชมุสามญั หรือการประชุมวิสามญั ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือ

นดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบวุ่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อ
หุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ ์ติดต่อกนั 3 วนั 
และไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

  ค าบอกกล่าวที่ส่งใหบ้รรดาผูถื้อหุน้ใหส่้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 
2. การมอบฉันทะ 

ขอ้ 38. ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได ้หนังสือมอบ
ฉันทะตอ้งลงวนัที่ และลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียด
อย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

 (ก) จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
 (ข) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (ค) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
ขอ้ 39. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผูถื้อหุน้ และไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ ที่ไดร้บัมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียง

ตามจ านวนที่ไดร้บัมอบฉนัทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตวัในกรณีที่ตนเป็นผูถื้อหุน้ 
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3. องคป์ระชุม 

 ขอ้ 40. ในการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

4. การเลือกตั้งคณะกรรมการ 

ขอ้ 19. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี ้ต้องไม่เกินจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่

บคุคลแต่ละท่านนัน้ไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทัง้นี ้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(4) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
5. คะแนนเสียง 

 ขอ้ 44. เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการออก
เสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบันัน้ ใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้
ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนจ ากดั หรือบรษิัทจ ากดัมาเป็นของบรษิัท  
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส  าคัญ 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบรษิัท หรือการออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 
(ฉ) การควบหรือเลิกบรษิัท 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 
 

รายการเอกสารทีต่้องใช้ และ/หรือส่งมอบให้แกบ่ริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และ
การประกาศผลคะแนน ขัน้ตอนการร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และคู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

 

เนื่องดว้ยบรษิัทฯ จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. รูปแบบผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี ้

1.  ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเอง บรษิัทขอแนะน าใหม้อบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) โดยส่งเอกสารมายงับรษิัทถึง “แผนกเลขานุการบริษัท” บรษิัท คารา
บาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โดยใหจ้ดัส่งถึงบริษัทภายใน
วนัท่ี 12 เมษายน 2565 

2.  ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะทีป่ระสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (แบบก. หรือ ข. หรือ ค.) ลงทะเบียนดว้ยตนเอง  
ลงทะเบียนยืนยันตัวตน หรือมอบฉันทะ ไดท้ี่ Link : https://shorturl.asia/wjuGJ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อใหบ้ริษัทฯ 

ตรวจสอบตวัตนของผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (แบบก. หรือ ข. หรือ ค.) ลงทะเบียนผ่านบรษิัทฯ  

กรอกข้อมูลของผู้ ถือหุ้น  หรือผู้รับมอบฉันทะในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุ มดาวน์โหลด ได้ที่ 
https://shorturl.asia/8ScOd (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7) พรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) และจดัส่งเอกสารพรอ้มหลกัฐานประกอบ มายงั
บริษัทถึง “แผนกเลขานุการบริษัท” บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 โดยใหจ้ดัส่งถึงบรษิัทภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2565 เพื่อใหบ้รษิัทฯ ตรวจสอบตวัตนของผูถื้อหุน้ 

เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบตวัตนของผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทจะจัดส่ง Link ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชเ้ป็นช่องทางในการ
เขา้รว่มประชมุผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

กรณีที่ชื่อผูใ้ช้ (Username) และรหัสผู้ใช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ไดร้บัภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 กรุณา
ติดต่อบริษัทโดยทนัที “แผนกเลขานกุารบริษัท” นางสาวเรวดี รศัมีแสงเพชร 081-842-3219 หรือ นางสาวเพ็ญลกัษณ ์จนัทรส์เุทพ 099-419-
2956 

การลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที่ 21 เมษายน 2565 จะเปิดใหเ้ขา้ระบบ (Log in) ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็น
ตน้ไป 

 
รายละเอียดการมอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้ีประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ ดงันัน้ 

บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น

https://shorturl.asia/wjuGJ
https://shorturl.asia/8ScOd
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เขา้ประชุมแทนหรือมอบฉันทะใหก้รรมการตรวจสอบของบรษิัทเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) ดงันี ้

▪ แบบ ก เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
▪ แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 
▪ แบบ ค เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ทั้งนี ้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่ม เติม  ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้  ที่ 

https://shorturl.asia/8ScOd 

2. วิธีมอบฉนัทะ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้

2.1  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้
 2.1.1  ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 
 2.1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค) 
2.2  มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบของบรษิัท 
2.3  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล

ผกูพนัตามกฎหมาย  
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อ

หุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสั
โตเดียน ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค 

เอกสารทีต่้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ - นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

1.2  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
-  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบ

ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
-  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทั้งนี ้ผูร้บั

มอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้ณ จดุลงทะเบียน 
2. นิติบคุคล 

2.1  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ

ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
-  ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) และ

มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อ
หุน้ 

https://shorturl.asia/8ScOd
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-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
-  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

2.2  กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ 
2.2.1  ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชห้นงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 
2.2.2  ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
-  หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉนัทะแทน 
-  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน ทัง้นี ้เอกสารที่

ตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย  และใหผู้ถื้อหุ้นหรือผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้ หรือผู้รบัมอบฉันทะ ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้(เว้นแต่การออกเสียงของ 
Custodian) 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรม
ลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเขา้ในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย ตามที่
ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชมุ 

หลักการนับคะแนนเสียง 

1. ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานฯ มีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเป็นผูถื้อหุน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะที่บรษิัทฯ บนัทึกไวล่้วงหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผู้
เขา้ประชมุล่าสดุ 

4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส ์
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส ์หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) 

 

 

 

 



ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผูถ้อืหุน้

ลงทะเบยีนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ลงทะเบยีนแบบ Manual
(บรษิทัจดทะเบยีนลงทะเบยีนแทนผูถ้อืหุน้)

ประชมุ
ดว้ยตนเอง

มอบฉันทะ
ใหผู้อ้ืน่

มอบฉันทะ
ใหก้รรมการอสิระ

เอกสารทีต่อ้งใช ้:
บุคคลธรรมดา
บตัรประชาชน
บุคคลต่างชาติ
หนังสอืเดนิทาง
นิตบิุคคล
หนังสอืรบัรองบรษิทั และ
บตัรประชาชนกรรมการ

เอกสารทีต่อ้งใช ้: ผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา
บตัรประชาชน
บุคคลต่างชาติ
หนังสอืเดนิทาง
นิตบิุคคล
หนังสอืรบัรองบรษิทั และบตัรประชาชนกรรมการ

ผูถ้อืหุน้ส่งเอกสาร
ลงทะเบยีนไปทีบ่รษิทั

มอบฉันทะ
ใหผู้อ้ืน่

ประชมุดว้ยตนเอง
เอกสารทีต่อ้งใช ้:
บุคคลธรรมดา
บตัรประชาชน
บุคคลต่างชาติ
หนังสอืเดนิทาง
นิตบิุคคล
หนังสอืรบัรองบรษิทั และ
บตัรประชาชนกรรมการ

มอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่ หรอืกรรมการอสิระ
เอกสารทีต่อ้งใช ้: ผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา
บตัรประชาชน (ยกเวน้บตัรประชาชนกรรมการ
อสิระ)
บุคคลต่างชาติ
หนังสอืเดนิทาง
นิตบิุคคล
หนังสอืรบัรองบรษิทั และบตัรประชาชนกรรมการ

ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตน ไดท้ี ่Link : 
https://shorturl.asia/wjuGJ

ตัง้แตว่นัที ่30 มนีาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ถงึ 20 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.

สง่เอกสารมายงับรษิทั
1. ทางอเีมล raewadee.r@carabao.co.th
2. ทางไปรษณียม์าที ่แผนกเลขานุการบรษิทั
บรษิทั คาราบาวกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
เลขที ่393 อาคาร393 สลีม ถนนสลีม แขวงสลีม เขต
บางรกั กรงุเทพมหานคร 10500
ภายในวนัที ่12 เมษายน 2565

บรษิทัตรวจสอบขอ้มูลผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตักิารลงทะเบยีน
เขา้รว่มประชมุ

บรษิทัตรวจสอบขอ้มูลเพือ่ยนืยนัตวัตน
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ หรอืลงคะแนนใหต้ามทีร่ะบใุน

หนังสอืมอบฉันทะ

ผูถ้อืหุน้ไดร้บัยนืยนัการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านทางอเีมล โปรดรกัษา Username และ Password ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ

ลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชมุ วนัที ่21 เมษายน 2565 จะเปิดใหเ้ขา้ระบบ (Log in) ตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
ไดท้ี ่Link : https://portal.eservice.set.or.th

ผูถ้อืหุน้ใชฟั้งกช์ ัน่ e-Question ส าหรบัเขา้ควิเพือ่ถามค าถาม (ส่งค าถามลว่งหนา้) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting

ผูถ้อืหุน้ใชฟั้งกช์ ัน่ e-Voting ส าหรบัลงคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

จบการประชมุ

https://shorturl.asia/wjuGJ
mailto:Raewadee.r@carabao.co.th
https://portal.eservice.set.or.th/


คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/
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2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting


 หนา้ 1 จาก 1 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่สนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง อาย ุ ทีอ่ยู่ 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น ใน
บริษัท 

วาระทีมี่ส่วนไดเ้สีย 
ในการประชุม 

1. นางเสาวนีย ์กมลบตุร 

 
 
 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการบรษิัท 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหา 
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

• กรรมการบรหิาร
ความเส่ียง 

69 133 ซอยโชคชยั 4 
ซอย 30 ถนนโชคชยั 
4 แขวงลาดพรา้ว เขต
ลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่มี 

มีสว่นไดเ้สียในวาระท่ี 6 
พิจารณาอนมุตัิก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 
กรรมการแต่ละท่านถือว่า
ไม่ไดม้ีส่วนไดเ้สียพเิศษที่
แตกตา่งจากกรรมการท่านอื่น 

2. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย 

 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการบรษิัท 
• กรรมการตรวจสอบ 

56 77/846 ซอย
พหลโยธิน 54/1 แยก
4-45 (ม.ชลลดา) 
แขวงสายไหม เขต
สายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่มี 

 



 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซอ้น) 
 เขียนที่ __________________________ 
 วนัท่ี_____เดือน________ ____พ.ศ.__ ____ 

(1) ขา้พเจา้____________________     ______สญัชาติ______________ 
อยู่บา้นเลขท่ี__________ถนน________________ต าบล/แขวง_______ ________ อ าเภอ/เขต________________

 จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย_์____________ 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม_______  _________หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________ _________________เสียง ดงันี ้
หุน้สามญั______  ______หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________  ________เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ_______ _____หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______   ________เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)___________________________   ______________อาย_ุ____  ___ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี___________ถนน______  ___________ต าบล/แขวง_____________       _____ 
อ าเภอ/เขต__________________จงัหวดั_________________รหสัไปรษณีย_์____  _____หรือ 
(2)_____________________   ____________________อาย_ุ___  ____ปี 
อยู่บา้นเลขที่___________ถนน________  _________ต าบล/แขวง__________  ________ 
อ าเภอ/เขต__________________จงัหวดั_________________รหสัไปรษณีย_์______  ___หรือ 
(3)__________________   _______________________อาย_ุ___  ____ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี___________ถนน_____  ____________ต าบล/แขวง_________   _________ 
อ าเภอ/เขต__________________จงัหวดั_________________รหสัไปรษณีย_์___  ______ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จดัขึน้ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ 
หอ้งประชมุชัน้ 3 ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ____________________________ผูม้อบฉนัทะ 
(_______________________________) 
 

ลงชื่อ____________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(_______________________________) 
 

ลงชื่อ____________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(_______________________________) 
 

ลงชื่อ____________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(_______________________________) 



หนา้ 1 จาก 2 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

เขียนท่ี _____________________________ 
วนัท่ี ___ เดือน _________ ____ พ.ศ. ______ 

(1) ขา้พเจา้ ____________________________________  ______ สญัชาติ ___  _________  
อยู่บา้นเลขท่ี _______ ถนน _____  ____ _____ ต าบล/แขวง ________ ____________________________  
อ าเภอ/เขต ________ ______ จงัหวดั _____________ ___________ รหสัไปรษณีย ์_______ ___________ 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ___  _________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ______________ เสียง ดงันี ้
หุน้สามญั ____________ ____ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________ เสียง 
หุน้บรุิมสิทธิ____________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)     นางเสาวนีย ์กมลบตุร (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อาย ุ69 ปี หรือ 
 (2)     นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อาย ุ56 ปี หรือ 
 (3)    _____________________________________   ____________ อาย ุ___________ ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี _________ ______ ถนน ___________ _______ ต าบล/แขวง __________ _______________ 
อ าเภอ/เขต _____________ _______ จงัหวดั ________________________ รหสัไปรษณีย ์_______  ______ 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน

วนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ส านักงาน
ใหญ่ของบรษิัท หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ชดุ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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   การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
   1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   2. นายยืนยง โอภากลุ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   3. พลเอก ศิริพงษ์ วงศข์นัตี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   4. นายสญัชยั จลุมนต ์
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   5. นายคณิต แพทยส์มาน 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่7 เรื่องพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่8 เรื่องพิจารณาออกและเสนอขายหุน้กู ้
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลง คะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (..................................................)   (..................................................)   

ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (..................................................)   (..................................................)  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
 เขียนที่ __________  ________________ 
 วนัท่ี_____เดือน________ ____พ.ศ.___ ___ 

(1) ขา้พเจา้___________________________________ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่______________ ถนน____________________
ต าบล/แขวง________________อ าเภอ/เขต____________________ จงัหวดั_________________รหสัไปรษณีย_์_______________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั_______  __________________________ 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนรวมทัง้สิน้_______  ___________หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั__________  _______เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั______  ____________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________ ________เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ_________ __________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั___________ __________เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)     นางเสาวนีย ์กมลบตุร (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อาย ุ69 ปี หรือ 
(2)     นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย (กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ) อาย ุ56 ปี หรือ 
(3)__________________   _______________________อาย_ุ_______ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี___________ถนน_______________  __ต าบล/แขวง____  ______________ 
อ าเภอ/เขต________ __________จงัหวดั__________ _______รหสัไปรษณีย_์____  _____หรือ 
(4)__________________   _______________________อาย_ุ_______ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี___________ถนน_______________  __ต าบล/แขวง____  ______________ 
อ าเภอ/เขต________ __________จงัหวดั__________ _______รหสัไปรษณีย_์____  _____ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จดัขึน้ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ 
หอ้งประชมุชัน้ 3 ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี  ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ขา้พเจา้ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั_____________        __หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้______ ____ _____เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ_____ _____ ______หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_______________เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด __________  _______เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระท่ี 1 เรื่องพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 
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วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 5 เรือ่งพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ชดุ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคล 
   1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   2. นายยืนยง โอภากลุ 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   3. พลเอก ศิรพิงษ์ วงศข์นัตี 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   4. นายสญัชยั จลุมนต ์
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   5. นายคณิต แพทยส์มาน 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระท่ี 8 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กู ้
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรกิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการ
ประชุม เวน้แต่กรณีที่มีผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุก
ประการ 
 
 
 
ลงชื่อ  ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (………………………………)   (…………………………………)  
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (………………………………)   (…………………………………)  
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แบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 เขียนที่ __________________________ 
 วนัท่ี_____เดือน________ ____พ.ศ.__ ____ 
ขา้พเจา้____________________     ______สญัชาติ________________________________ 
อยู่บา้นเลขท่ี__________________ถนน____________________ต าบล/แขวง________ ________ อ าเภอ/เขต____________________
จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์__________________  
อีเมล _________________________________________________ เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ ______________________________________ 
(กรุณาใส่เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้เพื่อใหบ้รษิัทติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่ e-mail ไม่ถกูตอ้ง) 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ ____________________ หุน้ และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ____________________ เสียง มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรูปแบบ  
E-AGM โดย 

 เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
 มอบฉันทะให ้นาย / นาง / นางสาว ______________________________ อีเมล ________________________________ 

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ ______________________________ มาเขา้รว่มประชมุฯ แทนในครัง้นี ้
 
 

ลงชื่อ____________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
(_______________________________) 
 

ลงชื่อ____________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(_______________________________) 

 
หมายเหตุ 
1. กรณีประชมุดว้ยตนเอง ตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชนดว้ย 
2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น ตอ้งแนบแบบมอบฉนัทะ ก. ข. หรือ ค. พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือรบัรองบริษัทของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะมาดว้ย 

3. น าส่ง Soft file มาท่ีอีเมล raewadee.r@carabao.co.th และ/หรือ จดัส่งเอกสารฉบบัจริงมาทางไปรษณียท่ี์  
“แผนกเลขานกุารบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500” ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2565 
4. เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการประชมุผูถื้อหุน้ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 
(Password) ไปยงัอีเมลท่ีท่านไดส้่งมาแจง้ไวก้บับริษัท 
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