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ข้ อมูลสําหรั บการเข้ าร่ วมประชุม
1). ข้ อบังคับบริษัท ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
“ ข้ อ 41. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1 ใน 5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ
นับ รวมกันได้ ไ ม่ น้อ ยกว่าหนึ่ง ในสิบ (1 ใน 10) ของจํ านวนหุ้น ที่ จําหน่ ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่อ กัน ทํ า หนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่
วันได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 42. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการดํ าเนินการให้ มีการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า เป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทั ้งการเสนอความเห็นในเรื่ องดังกล่าวต่อผู้ถือ
หุ้น และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนของบริ ษัททราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ ให้ โฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันอย่างน้ อยสาม (3) วัน เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่ อนวัน
ประชุม สถานที่ประชุมต้ องอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะ
กําหนด
ข้ อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะ
ต้ องทําเป็ นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนดและหนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องยื่นต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่
ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด และในทั ้งสองกรณีต้องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้
44.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป
44.2 ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่วา่ จะเป็ นการออกเสียงลงคะแนนจะทําโดยวิธีใด
ให้ หนึง่ หุ้นมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียง ผู้ถือหุ้นซึง่ มีส่วนได้ เสียในเรื่องใดซึง่ ถูกเสนอให้ พจิ ารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนั ้น แต่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั ้งกรรมการโดยไม่มีข้อจํากัด
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ื อหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน ร้ องขอให้
ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณีการลงคะแนนลับ ให้ ประธานในที่ประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ”
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2). หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
1. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการฉบับจริ ง หรื อ หนังสือเดินทางฉบับจริ ง (กรณีผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีการมอบฉันทะ
(1) โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดย
ขอแนะนํ า ให้ ท่ า นใช้ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข.(สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 8) และระบุ ก ารออกเสี ย งในแต่ ล ะวาระ
ซึง่ บริ ษัท จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง
1.1 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของตนเองและผู้มอบ
ฉันทะ
1.2 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล หรือ Custodian
(ก) โปรดแนบสํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติบุค คล และสํ า เนาบัต รประชาชน / หนัง สื อ เดิ น ทาง (หากเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มีอาํ นาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(ข) กรณี Custodian เป็ นผู้มอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบอํานาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้
มอบอํานาจ และของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทั ้งหนังสือยืนยันหรื อสําเนาใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจ Custodian ด้ วย
(2) สําเนาเอกสารตาม (1) จะต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทสามารถมอบให้
- นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- รศ. มานพ พงศทัต
กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายเดช บุลสุข
กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายบรรยง พงษ์ พานิช
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง และ
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
(มีสว่ นได้ เสียในวาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออก
ตามวาระ) หรื อ
- นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
กรรมการอิสระ
(4) กรณีที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ า (ทางไปรษณีย์ หรื อส่งด้ วยตนเอง) ต้ องส่งให้ บริ ษัท ภายในเวลา 13.00 น.
ของวันทําการวันสุดท้ ายก่ อนวันประชุมฯ ตามซองตอบรับที่แนบมาด้ วย
อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ค. ของกระทรวงพาณิชย์) สามารถ download
ได้ จาก website ของบริ ษัท ที่ www.TheErawan.com หรื อ ติดต่อขอรับได้ ที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด(มหาชน)
ชั ้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
โทรศัพท์หมายเลข 02-257-4588
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3). การลงทะเบียนเข้ าประชุม เริ่มเปิ ดรับลงทะเบียนตั ้งแต่เวลา 13.00 น.-14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตามแผนที่ที่แนบ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7)
4). การออกคะแนนเสียง สําหรับการออกคะแนนเสียงนั ้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบ
ฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
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