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เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการ บริ ษั ท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) ซึ่ง ประชุม เมื่ อวัน อัง คารที่ 22
กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.
ณ.ห้ องซาลอน เอ,บี โรงแรมเจดับบลิว แมริ ออท เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
10110 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รั บทราบรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญ ประจําปี 2553
เลขานุการบริ ษัท ได้ จดั ทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27
เมษายน 2553 และเผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.TheErawan.com
เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอ
นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2553 ที่ได้ จัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้ รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 2553
วาระที่ 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2553
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2553 และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ
จึ ง ขอนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานในรอบปี 2553 และรั บ รองรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังปรากฎอยู่ใน “ข้ อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป” ของรายงานประจําปี 2553 ที่ได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ประจําปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่า ถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจําปี 2553 ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 14) มาด้ วย
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รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายได้ รวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไรสะสม (ยังไม่จดั สรร)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
11,091
6,691
4,400
2,018
15
0.01 บาท
1,730

(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
12,950
9,677
3,273
3,358
(275)
(0.12) บาท
449

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี 1 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”
และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึง่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้ องแล้ ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผล
เพื่อให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของ กําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่น
กําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านั ้น” และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 54 กําหนดว่า “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี ้จะมีไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริ ษัทฯ จึงเสนอขออนุมตั ิให้ จดั สรรกําไรเป็ นเงินสํารองตาม
กฎหมายร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็ นเงิน 767,119 บาท เนื่องจาก บริ ษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการจํานวน 15
ล้ านบาท
อนึง่ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 35 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั กระแส
เงินสดและภาระการลงทุนของบริ ษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ปี 2553 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
สุทธิ 275 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2553
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตั ิให้ จดั สรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เป็ นเงิน 767,119 บาท และงด
จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2553

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

3

วาระที่ 5 รั บทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2553
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ เปิ ดเผยไว้ ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของ
รายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้ รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2553
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2554
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ซึง่ มีผลงานด้ านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนําเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อดังนี ้
1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริ ษั ท ฯ ปี 2553 โดยสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ในฐานะผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี เป็ นผู้ส อบบัญ ชี
ประจําปี 2554 และ/หรื อ
2. นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2554 และ/หรื อ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3183 เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2554
และกําหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,300,000 บาท เท่ากับปี ก่อน
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไม่ได้ เป็ นที่ปรึกษาอื่นใดในบริ ษัทฯ (Non Audit) ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชี
ตามรายชื่ อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัท ย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
อนึ่ง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2554 ของบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ ด้ วย สําหรับค่าสอบบัญชีจากบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวนเงินรวมทั ้งสิ ้น 1,505,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํ ากัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ประจํ า ปี 2554 และกํ า หนดค่า สอบบัญ ชี ในอัตรา 2,300,000 บาท ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 19 กําหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งหรื อครบตามวาระอาจได้ รับเลือกตั ้งใหม่
ได้ โดยในปี 2554 มีกรรมการต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามข้ อบังคับของบริษัทฯ จํานวน 4 คน ได้ แก่
1. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนด
ค่าตอบแทน
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2. นางพนิดา

เทพกาญจนา

3. นายเอกสิทธิ์
4. นายกษมา

โชติกเสถียร
บุณยคุปต์

กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ มีความเห็นเช่นเดียวกันกับมติของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่ องการเสนอขอ
้
่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นางพนิดา
แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
เทพกาญจนา กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้ าร่ วมประชุม โดยคณะกรรมการสรรหา
และบรรษั ท ภิ บ าล ได้ พิ จ ารณาความเหมาะสม จากการประเมิ น ผลงานของกรรมการในรอบปี ที่ ผ่ า นมา และ
คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ แล้ วปรากฎว่า กรรมการทัง้ 4
คน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการทํา
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฎอยู่ใน “โครงสร้ างการ
หน้ าที่กรรมการ และมีคณ
ถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
2) อนึง่ บุคคลทั ้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออก ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่/ไม่เคยรับโทษจําคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบกิจการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการ ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงเสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ ใ ห้ แต่ ง ตัง้ กรรมการทัง้ 4 คน ประกอบด้ วย 1) นายวิ ฑู ร ย์ ว่ อ งกุ ศ ลกิ จ 2) นางพนิ ด า
เทพกาญจนา 3) นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร และ 4) นายกษมา บุณยคุปต์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
กําหนดคุณสมบัติกรรมการ และคํานิยามของกรรมการอิสระ เข้ มกว่าข้ อกําหนดขั ้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประวัติและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ทัง้ 4 คน รวมทัง้ นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฎตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 และ 5)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการทัง้ 4 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
ตามที่คณะกรรมการ ได้ กําหนดนโยบายการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพื่อให้ การทําหน้ าที่ในตําแหน่ง
ผู้บริ หารระดับสูงเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง การดําเนินธุรกิจไม่ต้องหยุดชะงัก นั ้น ในปี 2553 คณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หาร
ระดับสูงและกํ าหนดค่าตอบแทน ได้ ดําเนินการตามนโยบายที่ตงั ้ ไว้ และได้ พิจารณาเสนอชื่อ นางกมลวรรณ วิปุลากร
ซึ่งปั จจุบันดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริ หารเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
โดยผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหน้ าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ า
้
มติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอแต่งตั ้ง นางกมลวรรณ วิปลุ ากร
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการทังสองคณะมี
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ปรากฎตามประวัติย่อที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
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อนึ่ง นางกมลวรรณ วิปลุ ากร ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออก ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่/ไม่เคยรับโทษจําคุก
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบกิจการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิแต่งตั ้งนางกมลวรรณ วิปลุ ากร เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2554
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุด
ย่อย และพิจารณาข้ อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริ การ และค่าเฉลี่ยของบริ ษัทมหาชนที่มีรายได้ ระดับ
เดียวกันประกอบ จึงมีมติให้ เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ซึ่งประกอบด้ วย ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee)
ที่จ่ายให้ กับกรรมการเป็ นรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจํานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วม
ประชุม และเงินบําเหน็จกรรมการ (Bonus) ซึง่ ในปี 2554 คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมแล้ วเห็นสมควรให้ คง
อัตราค่าตอบแทนประจํ า และอัตราค่ า เบี ย้ ประชุมเท่ ากับปี 2553 และงดจ่ายเงิ นบํ า เหน็ จกรรมการสํ าหรั บปี 2553
รายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัทฯ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1) ค่าตอบแทนประจํา รวมปี ละ 3,180,000 บาท
2554
2553
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
20,000 บาท/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั ้งคณะ
1) คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่เกินปี ละ 325,000 บาท*
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
20,000 บาท/ครัง้
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ
20,000 บาท/ครัง้
2) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง (FRC) รวมปี ละ 960,000 บาท
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ
15,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
-0- บาท/เดือน
-0- บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (NCG) และ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนด
ค่าตอบแทน (MDC) ไม่เกินปี ละ 150,000 บาทต่อคณะ*
15,000 บาท/ครัง้
15,000 บาท/ครัง้
- ประธานกรรมการต่อคนต่อคณะ
- กรรมการ คณะละ 2 คน ๆ ละ
11,250 บาท/ครัง้
11,250 บาท/ครัง้
หมายเหตุ * จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัท
ภิบาล เสนอ ทังนี
้ ้ รวมแล้ วไม่เกิน 4,765,000 บาท ต่อปี
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ ออก และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 2
(ERW-W2) ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมโดยไม่ คดิ มูลค่ า
บริ ษัทฯ เสนอขออนุมตั ิการออก และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ERWW2) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จํานวนไม่เกิน 224,477,900 หน่วย
อนึ่ง เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบการซื ้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จึงได้ อนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงชื่อย่อในการซื ้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริ ษัทฯใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ชื่อย่อของใบสําคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ของบริ ษัทฯที่จะออกในครัง้ นี ้ เป็ นดังนี ้
ชื่อย่อใหม่
ชื่อย่อปั จจุบนั
ERAWAN
ERW
ทั ้งนี ้ การเปลีย่ นชื่อย่อในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะมีผลบังคับใช้ เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 มีมติ
อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่ 2 (ERW-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการออก และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ERW-W2)
วาระที่ 11 พิจ ารณาอนุ มัติก ารออกหุ้ น สามัญ เสนอขายแก่ พ นั ก งานของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ท ย่ อย ครั ้งที่ 3
(ESOP#3)
เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ พนักงานมีความ
ตั ้งใจที่จะปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ ประสบความสําเร็จเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯและผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ เสนอขอ
อนุมัติการออกหุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรให้ แก่พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยเป็ นการทั่วไป จํานวน 35,743,099 หน่วย
(เทียบเท่ากับร้ อยละ1.59 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว)
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครัง้ นี ้ มีพนักงานของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย 6 ราย ที่ได้ รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเกินกว่าร้ อยละ 5 ของหุ้นทังหมดของโครงการครั
้
ง้ นี ้ รวมจํานวน 19,250,000 หุ้น (เทียบเท่ากับ 53.86% ของ
จํานวนหุ้นทังหมดที
้
่จดั สรรและเสนอขายของโครงการ) ดังนี ้
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรร
คิดเป็ นร้ อยละ (ของโครงการ)
รายชื่อพนักงาน
1). นายกษมา บุณยคุปต์
5,000,000 หุ้น
13.99
ตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
2). นางกมลวรรณ วิปลุ ากร
4,800,000 หุ้น
13.43
ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การสายบริการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3). นายเพชร ไกรนุกลู
2,750,000 หุ้น
7.69
ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การสายธุรกิจโรงแรม
2,500,000 หุ้น
6.99
4). นางวริศรา เจือจารุศกั ดิ์
ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การสายพัฒนาและบริหารโครงการ
5). นายอภิชาญ มาไพศาลสิน
2,200,000 หุ้น
6.16
ตําแหน่งผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การสายพัฒนาและบริหารโครงการ
6). นางสาวทิพย์พาพร ลิ ้มสุขศรี กลุ
2,000,000 หุ้น
5.60
ตําแหน่งผู้อาํ นวยการอาวุโสสายธุรกิจโรงแรม
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เนื่องจากการกําหนดราคาการใช้ สิทธิได้ กําหนดจากราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ดังนั ้น บุคคล
ที่ได้ รับการจัดสรรดังกล่าว จึงมิได้ มีผลประโยชน์เมื่อมีการคํานวณเป็ นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคา
ตลาด โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูง
และกํ าหนดค่าตอบแทนซึ่งมีอํานาจและหน้ าที่ ในการพิจารณาจัดสรรการให้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้ รับการ
จัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP#3) และอนุมตั ิการจัดสรรแก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จํานวน 6 รายที่ได้ รับเกินกว่าร้ อย
ละ 5 ของหุ้นทังหมดของโครงการ
้
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ERW-W2) และการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ESOP#3)
บริ ษัทฯ เสนอขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 2,244,779,001 บาท เป็ น 2,505,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวนไม่เกิน 260,220,999 หุ้น โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย (ESOP#3) (สิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 9)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (ESOP#3)
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ เสนอขออนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยปรากฎรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
2,505,000,000 บาท
(สองพันห้ าร้ อยห้ าล้ านบาท)
แบ่งออกเป็ น
2,505,000,000 หุ้น
(สองพันห้ าร้ อยห้ าล้ านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
(หนึง่ บาท)
โดยแบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ
2,505,000,000 หุ้น
(สองพันห้ าร้ อยห้ าล้ านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- 0 - หุ้น
( - )”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2)
และการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย (ESOP#3)
บริษัทฯ เสนอขออนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 260,220,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
(หนึง่ บาท) ดังนี ้
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จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 224,477,900 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ERW-W2)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 35,743,099 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของพนักงาน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ตามโครงการ ESOP#3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ ให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (ERW-W2) และการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย (ESOP#3)
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
วาระนี ้กําหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อข้ อ
สงสัยต่าง ๆ (ถ้ ามี) ดังนั ้น จะไม่มีการนําเสนอเรื่องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าสมควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่ องอื่นๆ ซึง่ มิได้ บรรจุไว้
ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ วนั ที่ 9 มีนาคม 2554 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เข้ าร่ วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2554
และกําหนดให้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็ นวันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกําหนดให้ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10
พฤษภาคม 2554
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองได้ ขอความกรุ ณามอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ตาม
้ ้ บริ ษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ ตามแบบ ข ซึ่งเป็ นแบบที่กําหนด
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 12 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบ) ทังนี
รายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะโดยระบุไว้ ในแบบ ข ให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โดยมีรายละเอียดของบุคคล
ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 13 “ข้ อมูลกรรมการบริ ษัทฯ ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2554” และขอให้ ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ทู ี่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
รายงานประจําปี 2553
ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั ้งเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั ้งเป็ นกรรมการใหม่
คํานิยามกรรมการอิสระ
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของกรรมการแต่ละชุด
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (ERW-W2)
ข้ อมูลโครงการการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 3 (ESOP#3)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ข้ อมูลสําหรับเข้ าร่วมประชุม
• ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
• หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
• การลงทะเบียนเข้ าประชุม
• การออกคะแนนเสียง
แผนที่ที่ตั ้งสถานที่ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้ อมูลกรรมการบริ ษัทฯ ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
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