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27 มีนาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
เรียน ทานผูถือหุน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26
กุมภาพันธ 2558 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห องแกรนด บอลรู ม โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวั ณ กรุ งเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลิ น จิต แขวงลุ มพิ นี เขตปทุ มวั น
กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
เลขานุการบริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29
เมษายน 2557 และเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวตอผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ www.TheErawan.com
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผูถือหุน คณะกรรมการ ไดพิจารณาแลว
เห็นวาถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณารับทราบ
รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2557 ที่ ไ ด จั ด ส ง ให แ ก ผู ถื อ หุ น พร อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ในครั้ ง นี้
(สิ่งที่สงมาดวย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 และไมมีผูใด
โตแยง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2557
บริ ษั ท ฯ ได จั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557
ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 และคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ
จึ ง ขอนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานในรอบป 2557 และรั บ รองรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏอยูใน “งบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจําป 2557 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเขารวมประชุมของผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําเอกสารสําคัญสําหรับ
ลงทะเบียนเขารวมประชุม (สิ่งที่สงมาดวย 11) มาดวย

วาระที่ 3 อนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุ น แบบเบ็ ด เสร็ จ และงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลววา ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดใน “ขอมูล
ทางการเงินและขอมูลทั่วไป” ของรายงานประจําป 2557 ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายการ

งบเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพยรวม

งบการเงินรวม

13,369.61

14,516.62

หนี้สินรวม

6,395.19

9,782.67

สวนของผูถือหุนรวม

6,974.42

4,733.95

รายไดรวม

2,289.76

4,354.09

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

108.68

(110.50)

กําไร (ขาดทุน) เฉพาะผูถือหุน

108.68

(111.58)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

0.04 บาท

(0.05) บาท

กําไรสะสม (ยังไมจัดสรร)

3,507.21

1,092.50

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลทั่วไป” “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจําป 2557 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมา
ดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบ และรับรองความ
ถูกตองแลว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป
4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรของบริษัทฯ เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะตองจัดสรรทุน
สํารอง (“เงินสํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 54 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา
(5) ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ เปน
เงิน 5.45 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการจํานวน 108.68 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติใหจัดสรรกําไรบริษัทฯ เปนเงินสํารองตามกฎหมาย เปนเงิน 5.45 ลานบาท
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 | 2 |

4.2 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ
ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนด อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ป 2557 มีขาดทุนสุทธิ 111.58 ลานบาท และมีกําไร
สะสม (ยังไมจัดสรร) 1,092.50 ลานบาท จึงเสนอขออนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 จากกําไรสะสม (ยังไมจัดสรร) ใน
อัตราหุนละ 0.04 บาท เปนเงิน 99.27 ลานบาท โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 โดยจะรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 และกําหนดจายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 อนึ่ง
สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอน เนื่องจาก ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2558 แลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2557 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนจํานวนเงิน
99.27 ลานบาท
วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2557
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไดเปดเผยไวใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” ของ
รายงานประจําป 2557 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรไดรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2557
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2558
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี บริ ษั ท เคพี เอ็ มจี ภู มิไ ชย
สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีผลงานดานการตรวจสอบอยูในระดับที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงนําเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อดังนี้
1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 เปนผูลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2558 เปนปแรก1 และ/หรือ
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
4. นางสาวปทมวรรณ วัฒนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 และ/หรือ
5. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 เปนเงิน 2,607,200.00 บาท (ไมรวมคาใชจายใน
การปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ) สูงกวาปกอน 192,200.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอย
ละ 7.96 (คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2557 เปนเงิน 2,415,000.00 บาท)
------------------------------หมายเหตุ: 1แทน น.ส.วรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 ผูสอบบัญชีแหง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ป 2553 ถึงป 2557 ครบ 5 ป เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่ กลต.(ว) 43/2548
เรื่อง การหมุนเวียนผูสอบบัญชี ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดเกณฑใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (auditor
rotation) ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน ทุก 5 รอบปบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใชผูสอบบัญชีรายอื่นในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได
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บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไมไดเปนที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผูสอบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ
ประจําป 2558 ดวย สําหรับคาสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 2,607,200.00 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 19 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออก
จากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงสามสวนไมไดใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงหรือครบตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดยในป 2558 มี
กรรมการตองพนจากตําแหนงตามขอบังคับบริษัทฯ จํานวน 4 คน ซึ่งมีสัดสวนใกลหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ไดแก
1. นายประกิต ประทีปะเสน
2. นายสรรเสริญ วงศชะอุม
3. รศ. มานพ พงศทัต
4. นายเดช บุลสุข

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และ
ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ มีความเห็นเชนเดียวกันกับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่องการ
แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายประกิต
ประที ป ะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล งดออกเสี ย งและไม เ ข า ร ว มประชุ ม ในวาระนี้ โดย
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดพิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปที่ผานมา
และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระที่พนจากตําแหนงตามวาระ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ปรากฏวากรรมการ
ทั้ง 4 คน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการ
ทําหนาที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนด โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ปรากฏอยูใน “โครงสราง
การถือหุนและการจัดการ” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมา
ดวย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 ดังกลาวไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออก ฐานทุจริตตอหนาที่/ไมเคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ
คณะกรรมการ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงเสนอ
ต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น อนุ มัติใ ห แ ต ง ตั้ ง กรรมการทั้ ง 4 คน ประกอบด ว ย 1) นายประกิ ต ประที ป ะเสน 2) นาย
สรรเสริญ วงศชะอุม 3) รศ. มานพ พงศทัต และ 4) นายเดช บุลสุข กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดคุณสมบัติกรรมการ และคํานิยามของกรรมการอิสระ เขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามปรากฏตามประวัติยอของกรรมการที่ไดรับการ
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เสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 3 และ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาผูถือหุนควรอนุมัติแตงตั้งกรรมการ 4 คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 8 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย โดย
พิจารณาความเหมาะสมในการจายคาตอบแทนตามหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ
ชุดยอย ปรากฏตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวย 5) และพิจารณาขอมูลสถิติการจายคาตอบแทนของกลุมธุรกิจบริการ
และค า เฉลี่ ย ของบริ ษั ท มหาชนที่ มี ร ายได ร ะดั บ เดี ย วกั น ประกอบ จึ ง มี ม ติ ใ ห เ สนอค า ตอบแทนกรรมการป 2558
ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ที่จายใหกับกรรมการเปนรายเดือน และคาเบี้ยประชุม (Attendance
Fee) ที่จายตามจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม ซึ่งในป 2558 คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมแลว
เห็นสมควรใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปนเงินไมเกินปละ 5,478,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
2557
1) คาตอบแทนรายเดือน รวมปละ 3,990,000 บาท
2558
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/เดือน
32,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
25,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
2556
2) เงินบําเหน็จกรรมการ (โบนัส)
2557
- ประธานกรรมการ
- ไมมี 390,000 บาท
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ
- ไมมี 300,000 บาท
คาตอบแทนกรรมการชุดยอยรวมทั้งคณะ (จายใหเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม)
2557
2558
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
32,500 บาท/ครั้ง
32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ
25,000 บาท/ครั้ง
25,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตรและการลงทุน
- ประธานกรรมการ
26,000 บาท/ครั้ง
26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ
18,750 บาท/ครั้ง
18,750 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน
-0- บาท/ครั้ง
-0- บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครั้ง
19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ
14,000 บาท/ครั้ง
14,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
19,500 บาท/ครั้ง
19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ
14,000 บาท/ครั้ง
14,000 บาท/ครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปนเงินไมเกินปละ 5,478,500 บาท
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วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพื่อใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอซักถามหรือ
ขอสงสัยตางๆ (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวาสมควรเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมิไดบรรจุไวใน
วาระตางๆ ดังกลาวขางตน
อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดใหวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวม
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเองได ขอความกรุณามอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง
ตามสิ่งที่สงมาดวย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชตามแบบ ข ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะไว
ละเอียดชัดเจน ซึ่งทานอาจจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูรับมอบฉันทะโดยระบุไวในแบบ ข ให
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทานก็ได โดยมีรายละเอียดของบุคคลดังกลาวตามสิ่งที่สงมาดวย 8 “ขอมูล
กรรมการอิสระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558” และขอใหทานโปรดสงหนังสือ
มอบฉันทะใหแกผูที่ประธานกรรมการมอบหมายกอนเวลาเริ่มประชุม
ขอแสดงความนับถือ

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