ที่ ERW. 031/กม.023/2556
22 มีนาคม 2556
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ตามมติ ที่ป ระชุม คณะกรรมการ บริ ษั ท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํ า กัด (มหาชน) ซึ่ง ประชุม เมื่ อวัน อัง คารที่ 26
กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม 2,3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2555
เลขานุการบริ ษัท ได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24
เมษายน 2555 และเผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.TheErawan.com
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2555 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ซึง่ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตั ้งแต่วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2554 และไม่มีผ้ ใู ดโต้ แย้ ง
วาระที่ 2 รั บทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555
บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ทํ า รายงานทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน สํ า หรั บ ปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2555
ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2555 และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอ
จึ ง ขอนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานในรอบปี 2555 และรั บ รองรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจําปี 2555 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําเอกสารสําคัญสําหรับ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10) มาด้ วย
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วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ งบกระแสเงิ น สดและ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่า ถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ดังปรากฏรายละเอียดใน“ข้ อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป” ของรายงานประจําปี 2555 ซึง่ สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

รายการ

งบเฉพาะบริษัทฯ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

11,373.79
6,155.88
5,217.91

12,834.05
9,119.89
3,714.16

รายได้ รวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

2,408.72
299.69
0.13 บาท

4,363.76
105.88
0.05 บาท

กําไรสะสม (ยังไม่จดั สรร)

2,491.97

789.34

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนํ าเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกํ าไรขาดทุนแบบ
เบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังปรากฏรายละเอียด
ใน “ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป” “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ งบกระแสเงิน
สด และงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้ องแล้ ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรกําไร
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ข้ อบังคับและนโยบายของบริ ษัทฯ จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิจดั สรรกําไรประจําปี 2555 ดังต่อไปนี ้
4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกํ าไรของบริ ษัท ฯ เป็ นเงินสํ ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริ ษัทฯ จะต้ องจัดสรรทุนสํารอง (“เงินสํารองตามกฎหมาย”)
อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี ้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 54 กําหนด
ว่า “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริ ษัทฯ จึงเสนอขออนุมตั ิให้
จัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็ นเงิน 15.0 ล้ านบาท เนื่องจาก บริ ษัทฯ
มีกําไรเฉพาะกิจการจํานวน 299.69 ล้ านบาท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
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4.2 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 35 ของ
กําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ กําหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริ ษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
ปี 2555 มีกําไรสุทธิ 105.88 ล้ านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 ในอัตรา 0.0189 บาท คิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 42.4 ล้ านบาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผล
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 14 มีนาคม 2556
โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และกําหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตั ิให้ จดั สรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย เป็ นเงิน 15.0 ล้ านบาท และ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการ ประจําปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.0189 บาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 42.4 ล้ านบาท
วาระที่ 5 รั บทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2555
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ เปิ ดเผยไว้ ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของ
รายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้ รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2555
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556
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 ษัทฯ เป็ นระยะเวลา 3 ปี ตั ้งแต่ปี 2553-2555 โดยสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้
เป็ นอย่างดี เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 และ/หรือ
2. นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็ นเงิน 2,365,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการ
ปฏิบตั ิงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้ จ่ายอืน่ ที่เกี่ยวข้ อง) เท่ากับปี ก่อน
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไม่ได้ เป็ นที่ปรึกษาอื่นใดในบริ ษัทฯ (Non Audit) ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
อนึ่ง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการแต่งตังเป็
ประจําปี 2556 ด้ วย สําหรับค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวนเงินรวมทั ้งสิ ้น 1,835,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 และกําหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อที่ 19 กําหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงสามส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สุด
้ ได้ โดยในปี 2556 มี
กับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งหรื อครบตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
กรรมการต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามข้ อบังคับบริษัทฯ จํานวน 4 คน ซึง่ มีสดั ส่วนใกล้ หนึง่ ในสาม (1 ใน 3) ได้ แก่
1. นายบรรยง พงษ์ พานิช กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายสุพล วัธนเวคิน
กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการ มี ความเห็นเช่นเดีย วกันกับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่ องการ
แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ และนายกวิน ว่องกุศลกิจ ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้ า
ร่วมประชุมในวาระนี ้ โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้ พจิ ารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของ
กรรมการรอบปี ที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
แล้ วปรากฏว่ากรรมการทั ้ง 4 คน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อุทิศเวลามากพอในการทําหน้ าที่กรรมการ และมีคณ
ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) อนึง่ บุคคลทั ้ง 4 ดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้ าที่/ไม่
เคยรับโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่ได้ ประกอบกิจการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการ ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงขอ
เสนอต่ อที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น อนุมัติให้ แ ต่ งตัง้ กรรมการทัง้ 4 คน ประกอบด้ วย 1) นายบรรยง พงษ์ พานิ ช 2) นายสุพล
วัธนเวคิน 3) นายชนินท์ ว่องกุศลกิ จ และ 4) นายกวิน ว่องกุศลกิ จ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ
กําหนดคุณสมบัติกรรมการ และคํานิยามของกรรมการอิสระ เข้ มกว่าข้ อกําหนดขั ้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประวัติและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ทัง้ 4 คน รวมทัง้ นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 และ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการทัง้ 4 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
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วาระที่ 8 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุด
ย่อย ปรากฏตามอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) และพิจารณาข้ อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริ การ
และค่ า เฉลี่ ย ของบริ ษั ท มหาชนที่ มี ร ายได้ ร ะดับ เดี ย วกั น ประกอบ จึ ง มี ม ติ ใ ห้ เสนอค่ า ตอบแทนกรรมการปี 2556
ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ที่จ่ายให้ กบั กรรมการเป็ นรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม (Attendance
Fee) ที่จ่ายตามจํานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วมประชุม ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมแล้ ว
เห็ น สมควรให้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2556 และเงิ น บํ า เหน็ จ กรรมการ (โบนัส ) ประจํ า ปี 2555 ตาม
รายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
2555
1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปี ละ 3,990,000 บาท
2556
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/เดือน
32,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
25,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
2555
2554
2) เงินบําเหน็จกรรมการ (โบนัส)
- ประธานกรรมการ
300,000 บาท
200,000 บาท
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
225,000 บาท
150,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั ้งคณะ (จ่ายให้ เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม)
2555
2556
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/ครัง้
32,500 บาท/ครัง้
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ
25,000 บาท/ครัง้
25,000 บาท/ครัง้
2) คณะกรรมการลงทุน
- ประธานกรรมการ
26,000 บาท/ครัง้
26,000 บาท/ครัง้
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ
18,750 บาท/ครัง้
18,750 บาท/ครัง้
- กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 2 คน
-0-03) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครัง้
19,500 บาท/ครัง้
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ
14,000 บาท/ครัง้
14,000 บาท/ครัง้
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครัง้
19,500 บาท/ครัง้
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ
14,000 บาท/ครัง้
14,000 บาท/ครัง้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 เป็ นเงินไม่เกินปี ละ 5,478,500 บาท
และอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 เป็ นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
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วาระที่ 9

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

วาระนี ้กําหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อ เพื่อให้ คณะกรรมการได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อ
ข้ อสงสัยต่างๆ (ถ้ ามี) ดังนั ้น จะไม่มีการนําเสนอเรื่องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าสมควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่ องอื่นๆ ซึง่ มิได้ บรรจุไว้ ใน
วาระต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ วนั ที่ 14 มีนาคม 2556 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เข้ าร่ วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปั นผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15
มีนาคม 2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองได้ ขอความกรุ ณามอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบ) ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ขอแนะนําให้ ใช้ ตามแบบ ข ซึ่งเป็ นแบบที่กําหนด
รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะโดยระบุไว้ ในแบบ ข ให้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โดยมีรายละเอียดของบุคคล
ดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 9 “ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556” และขอให้ ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ทู ี่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
รายงานประจําปี 2555
ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
คํานิยามกรรมการอิสระ
อํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ข้ อมูลสําหรับเข้ าร่วมประชุม
1) ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่วมประชุม
3) การลงทะเบียนเข้ าประชุม
4) การออกคะแนนเสียง
แผนที่ตั ้งสถานที่ประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เอกสารสําคัญสําหรับลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ค. ของกระทรวงพาณิชย์) สามารถ download ได้ ที่
www.TheErawan.com หรื อขอรับได้ ที่ บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ชั ้น 6 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-257-4588
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