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ขอมูลสําหรับการเขารวมประชุม
1). ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
“ ขอ 42. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1 ใน 5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1 ใน 10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวให
ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวัน
ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 43. ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการใหมีการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวา เปนเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งการเสนอความเห็นในเรื่องดังกลาวตอผูถือหุน และ
จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนของบริษัททราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันอยางนอยสาม (3) วัน เปนระยะเวลาไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุม สถานที่
ประชุมตองอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 44. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได การมอบฉันทะ
ตองทําเปนหนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนดและหนังสือมอบฉันทะนี้จะตองยื่นตอประธานคณะกรรมการหรือผูที่
ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ขอ 45. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และในทั้งสองกรณีตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว
45.1 หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป
45.2 ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม
ขอ 48. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน ไมวาจะเปนการออกเสียงลงคะแนนจะทําโดยวิธีใด
ใหหนึ่งหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดซึ่งถูกเสนอใหพิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น แตผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยไมมีขอจํากัด
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอให
ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณีการลงคะแนนลับ ใหประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ”
2). หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม
1. การเขาประชุมดวยตนเอง
ผูถือหุนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง
(กรณีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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2. กรณีการมอบฉันทะ
(1) โปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะ โดยขอแนะนําใหทานใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(สิ่งที่สงมาดวย 8) และระบุการออกเสียงในแต
ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบคาอากรแสตมป 20 บาทเอง
1.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา
โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของผู
มอบฉันทะ
1.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรือ Custodian
(ก) โปรดแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
(หากเปนชาวตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(ข) กรณี Custodian เปนผูมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบอํานาจให Custodian และ
แนบหลักฐานของผูมอบอํานาจ และของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยัน
หรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดวย
(2) สําเนาเอกสารตาม (1) จะตองรับรองสําเนาถูกตอง
(3) หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให
- นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายมานพ พงศทัต
กรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายเดช
บุลสุข
กรรมการตรวจสอบ หรือ
- นายบรรยง พงษพานิช
กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง และกรรมการพัฒนา
ผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
(4) กรณีที่สงหนังสือมอบฉันทะลวงหนา (ทางไปรษณีย หรือสงดวยตนเอง) จะตองสงกลับคืนบริษัทฯ ภายใน
เวลา 13.00 น. ของวันทําการวันสุดทายกอนวันประชุมฯ ตามซองตอบรับที่แนบมาดวย
อนึ่ง หากทานผูถือหุนประสงคจะใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก. และ แบบ ค. ของกระทรวงพาณิชย)
สามารถ download ไดจาก website ของบริษัท ที่ www.TheErawanGroup.com หรือ ติดตอขอรับไดที่ บริษัท
ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด(มหาชน) ชั้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 02-257-4588
3). การลงทะเบียนเขาประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มเปดรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 13.00 น.-14.00 น. ณ หองซาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่ที่แนบ (สิ่งที่สงมาดวย 7 )
4). การออกคะแนนเสียง
สําหรับการออกคะแนนเสียงนั้น ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดย
ถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง
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