ERW016/GCG003/2561
27 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
เรียน ทานผูถือหุน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ
2561 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด บอลรูม
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณา
เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
เลขานุการบริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
และเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวตอผูถือหุนบนเว็บไซตบริษัทฯ www.TheErawan.com เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผูถือหุนและไมมีผูใดโตแยง คณะกรรมการ ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองตรงตาม
มติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน จึงขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2560
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดง
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 และคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอเสนอตอที่
ประชุมสามัญ ผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2560 และรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏอยูใน “ขอมู ลทางการเงินและขอมูลทั่วไป” และ
“คําอธิบายวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A)” ของรายงานประจําป 2560 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุ นแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เห็นวาถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดใน “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ของรายงาน
ประจําป 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ขอมูลทางการเงินและขอมูล
ทั่วไป” “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงิน” ของรายงานประจําป 2560 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 2) สรุปไดดังนี้

หมายเหตุ: ในการเขารวมประชุมของผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 12) มาดวย

(หนวย: ลานบาท)
รายการ
สินทรัพยรวม

งบเฉพาะบริษัทฯ

งบการเงินรวม

13,700.2

16,047.7

หนี้สินรวม

6,937.5

10,644.7

สวนของผูถือหุนรวม

6,762.7

5,403.0

รายไดรวม

3,275.0

6,050.5

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(757.6)

565.0

กําไร (ขาดทุน) เฉพาะผูถือหุน

(757.6)

505.6

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)

(0.3031)

0.2022

กําไรสะสม (ยังไมจัดสรร)

3,168.3

1,729.9

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนด อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการ
ลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ป 2560 มีกําไรสุทธิ 505.57 ลานบาท จึงเสนอขออนุมัติจายเงินปนผล
ประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 0.09 บาท คิดเปนเงิน 225.08 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 44.52 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวม สูงกวาปกอนที่จายในอัตราหุนละ 0.06 บาท และสูงกวานโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงิน
ปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม
2561 กําหนดจายเงินปนผลภายในวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอน
เนื่องจาก ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ ประจําป 2560 เปนเงินหุนละ 0.09 บาท
สูงกวาปกอนและสูงกวานโยบายจายเงินปนผลของบริษัทฯ รวมเปนเงิน 225.08 ลานบาท
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการ
ตามขอบังคับ บริษัทฯ ขอที่ 19 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญ ผูถือหุ นประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงสามสวนไมไดใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งใน
สาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงหรือครบตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมได และในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเปนจํานวนใกลกับจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพล วัธนเวคิน
กรรมการ
กรรมการ
3. นางกมลวรรณ วิปุลากร
4. นายเพชร ไกรนุกุล
กรรมการ
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คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอขออนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
2 คน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ประกอบดวย
1. นายสุพล วัธนเวคิน
เปนกรรมการ
2. นายเพชร ไกรนุกูล
เปนกรรมการ
และเห็นสมควรอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม 2 คน ประกอบดวย
1. นายกษมา บุณยคุปต
เปนกรรมการ
2. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ เปนกรรมการอิสระ
คณะกรรมการ ไดพิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เห็นวาทั้ ง 4 คนเป นผู มี
ความรูความสามารถมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก
ฐานทุจริตตอหนาที่/ไมเคยรับโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการในนิติบุคคล
อื่ น ที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น และเป น การแข ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา ปรากฏอยู ใน
“โครงสรางการถือหุนและการบริหาร” ของรายงานประจําป 2560 (สิ่งที่สงมาดวย 2) และตรงตามคุณสมบัติกรรมการของ
บริษัทฯ ที่เขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏ
ตาม “ขอมูลของผูที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ” (สิ่งที่สงมาดวย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการ” (สิ่งที่สงมาดวย
4) ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งทั้ง 4 คนเปนกรรมการของบริษัท วาระการดํารงตําแหนง 3 ป
ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561/2560
คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล พิ จ ารณาค าตอบแทนกรรมการบริษั ท ฯ และกรรมการชุ ด ย อ ย โดย
พิจารณาตามหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ปรากฏตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอย ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 5) โดยเทียบกับขอมูลสถิติ
การจายคาตอบแทนของกลุมธุรกิจบริการ และคาเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายไดระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติใหเสนอ
คาตอบแทนกรรมการป 2561 วงเงิน 7,677,000.00 บาท ประกอบดวย คาตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ที่จายเปนราย
เดือน และคาเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จายตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขาประชุม และเงินโบนัสประจําป 2560 เปนเงิน
4,140,000.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
1) คาตอบแทนรายเดือน
2561
2560
- ประธานกรรมการ
45,000.00 บาท/เดือน 45,000.00 บาท/เดือน
- กรรมการ 10 คน ๆ ละ
30,000.00 บาท/เดือน 30,000.00 บาท/เดือน
2) เงินโบนัสกรรมการ
2560
2559
- ประธานกรรมการ
540,000.00 บาท
325,000.00 บาท
- กรรมการ 10 คน ๆ ละ
360,000.00 บาท
250,000.00 บาท
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คาตอบแทนกรรมการชุดยอย (เฉพาะผูเขาประชุม)
2561
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
39,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ
30,000.00 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน
- ประธานกรรมการ
32,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 5 คนๆ ละ
25,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 คน
-03) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
26,000.00 บาท/ครั้ง
20,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คนๆ ละ
4) คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ
20,000.00 บาท/ครั้ง

2560
32,500.00 บาท/ครั้ง
25,000.00 บาท/ครั้ง
26,000.00 บาท/ครั้ง
18,750.00 บาท/ครั้ง
-019,500.00 บาท/ครั้ง
14,000.00 บาท/ครั้ง
19,500.00 บาท/ครั้ง
14,000.00 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ไมเกินปละ 7,677,000.00 บาท และอนุมัติ
เงินโบนัสประจําป 2560 เปนเงิน 4,140,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาความเหมาะสม
และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแลว
วาระที่ 7 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2560
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดเป ดเผยไวใน “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถื อหุ น” ของ
รายงานประจําป 2560 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2560
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2561
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ซึ่งมีผลงานดานการตรวจสอบอยูในระดับที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงเสนอตอที่ประชุมสามัญผู
ถือหุน เพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อดังนี้
1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจําป 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนปที่ 2 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาวปทมวรรณ วัฒนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2561 เปนเงิน 2,947,000.00 บาท (ไมรวมคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ) สูงกวาปกอน 260,000.00 บาท หรือรอยละ 9.68
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไมไดเปนที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีบริษัทยอยของบริษัทฯ ประจําป
2561 คาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทยอยในประเทศ เปนเงินรวม 2,730,000.00 บาท และบริษัทยอยในตางประเทศ วงเงินไม
เกิน 2,060,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาอยางเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 2,947,000.00 บาท (ไมรวมคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเขต
กรุงเทพฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 41
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 41 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เรื่อง การ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ปรากฎอยูใน “ตารางเปรียบเทียบการแกไขขอบังคับของ
บริษัทฯ” ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 8)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 41
วาระที่ 10 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ
ดําเนินธุรกิจตามคําขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา) จากกองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลใชบังคับป 2559
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ จากเดิมจํานวน 49 ขอเปนจํานวน 50 ขอ โดยเพิ่มเติม
ขอที่ 50 ตามรายละเอียดดังนี้
(50) ประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนิน
ธุรกิจตามคําขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา)
วาระที่ 11 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค
คณะกรรมการไดพิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ใหสอดคลองกับการแกไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค ดังนี้
“ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 50 ขอ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค
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วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือขอสงสัย
ตางๆ (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาสมควรเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมิไดบรรจุไวในวาระ
ตางๆ ดังกลาวขางตน
จึงขอเรียนเชิญ ทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ในกรณี ที่ทานไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเองได ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่สงมา
ดวย 7) ทั้งนี้ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายละเอียดการมอบฉันทะไวอยาง ชัดเจน โดย
ทานอาจใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตาม “ขอมูลกรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561” (สิ่งที่สงมาดวย 9) เปนผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนทาน และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะใหแกผูที่ประธานกรรมการมอบหมายกอนเวลาเริ่มประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
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