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ที EVER 011/2562

วนัที 1 เมษายน 2562

เรือง  เชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

สิงทีส่งมาด้วย 

ลําดับที  รายละเอียด หน้าที

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 25 เมษายน 2561      8

2. รายงานประจําปี 2561 ของบริษัทในรูปแบบรหสัคิวอาร์โค้ด (QR Code)      -

3. คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)     18

4. รายละเอียดกรรมการทีเสนอชือเลือกตงั 19

5. ข้อบังคบับริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 23

6. เอกสารหรือหลักฐานทีต้องนํามาแสดงในวนัประชมุ 26

7. หนังสือมอบฉันทะ 27

8. รายชือกรรมการอิสระซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชมุ 41

9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบสิงพิมพ์ 45

10. แผนทีสถานทีประชมุ 48

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ที 26

เมษายน 2562 เวลา14.00 น.  ณ  ห้องเพชรไพลิน ชัน  โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที8-10 ถนนสุขุมวิท ซอย20 คลองเตย

กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมอืวันท ี25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้จัดขึนเมือวันที 25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนา

รายงานการประชุมทีแนบมาพร้อมนี (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัท ี1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว

การลงมติ วาระนต้ีองผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระท ี2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีทผ่ีานมาและรายงานประจําปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 ปรากฏตามรายงานประจําปี 2561

ทีได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแล้วนัน (สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2)ได้จัดทําขึนตาม

ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใด

มีความประสงค์ต้องการรับหนังสือรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบสิงพิมพ์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอก

แบบฟอร์มตามเอกสาร (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัท ี9) ทีได้จดัส่งมาในครงันี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าทีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและ

รายงานประจําปี 2561 ดงักล่าว

การลงมติ เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มกีารลงคะแนนเสียงในวาระนี

วาระท ี3       พจิารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯขอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสินสุดวันที  31 ธันวาคม 2561 ทีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัท ี2) ทีได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชมุในครงัน ีซึงสรุปสาระสําคญัได้ดงันี

                ( หน่วย : ล้านบาท )

รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 11,097.12 8,921.40

หนสีินรวม 8,755.71 6,379.75

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,341.40 2,541.65

รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ 1,125.51 707.51

รายได้รวม 1,148.00 741.63

กําไร(ขาดทนุ) สําหรับปีจากการดาํเนินงาน (301.89) (207.86)

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี-ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ (293.31) -

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้

เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนต้ีองผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระท ี4 พจิารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรและตังทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535  และตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 47 กําหนด

ว่า บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุสํารองนจีะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากน ี

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 46 กําหนดห้ามมิ

ให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันผล

ทังนี งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสําหรับปี เป็นจํานวน  207,856,760 บาท และ

มีขาดทนุสะสมยังไม่ได้จดัสรรเป็นจํานวน 541,800,445 บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงนิเฉพาะกิจการ)                         (หน่วย : บาท)

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2560

ทนุจดทะเบียน 4,855,983,908 4,855,983,908

ทนุชําระแล้ว 3,884,784,546 3,884,784,546

ส่วนตํามลูค่าหุ้น (813,820,591) (813,820,591)

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

 - จดัสรรแล้ว-ทนุสํารองตามกฎหมาย 12,488,954 12,488,954

 - ยงัไม่ได้จดัสรร (541,800,445) (332,644,584)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,541,652,464 2,750,808,325

ส่วนได้เสียทีไมม่ีอํานาจควบคมุ - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,541,652,464 2,750,808,325

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตดุงักล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงดจดัสรรกําไรและตังทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ วาระนต้ีองผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท ี5 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคบัของบริษัท หมวดที 4 ในส่วนของคณะกรรมการ ข้อที 16 ระบุว่าในการประชุมสามญัประจําปีทุกครังให้

กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ทีสดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีออกตามวาระนนัอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว

ให้จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
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ในปี 2562 มีกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ

1. นายสวิจกัร์ โลจายะ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ

2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ

ทงันกีรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระในปี2562 ทัง  ท่าน เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในการ

บริหารงาน ดงันนั บริษัทฯจึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิเลือกตงักรรมการ 2 ท่าน ทีออกจากตําแหน่งตาม

วาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระทงั 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความ สามารถในการ

บริหารงานของบริษัท ดงันนัจึงเสนอทีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตงักรรมการ  2 ท่าน ทีออกจากตําแหน่งตามวาระให้

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึงรายละเอียดประวัติของทงั 2 ท่าน (ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 4)

การลงมติ วาระนต้ีองผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท ี6 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่า กรรมการมี

สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบียประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ

อืน ตามทีทีประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้

ถือหุ้นซึงมาประชมุ จึงเรียนมาเพือเสนอกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562 ให้ได้รับ

เท่ากับค่าตอบแทนของปี 2561 ดงัรายละเอียดต่อไปนี

เบยีประชุมคณะกรรมการ

ตําแหน่ง เบยีประชุม(บาท/ครัง)

ปี 2562 ปี 2561

ประธานกรรมการ 10,000 10,000

รองประธานกรรมการ 7,500 7,500

กรรมการ 5,000 5,000

เบยีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่ง เบยีประชุม(บาท/ครัง)

ปี 2562 ปี2561

ประธานกรรมการ 42,500 42,500

รองประธานกรรมการ 40,000 40,000

กรรมการ 10,000 10,000
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประจําปี 2562  เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561

 การลงมติ วาระนีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

วาระท ี 7 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจําเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตังผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบ

บญัชีประจําปี 2562 ดงันนั คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิแต่งตังผู้ สอบบัญชีจาก

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศสอบบัญชี จํากัด ซึงเป็นผู้ สอบบัญชีซึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ 

บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัท

ย่อยประจําปี 2562 ดงัมีรายนามผู้สอบบัญชีดงัต่อไปน ี

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

ดร. ศภุมติร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ

นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325หรือ

นางนิสากร  ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

นายนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอืนทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

โดยกําหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสําหรับปี 2562 เป็นจํานวนไมเ่กิน 9,000,000 บาท โดยรายละเอียดดงัต่อไปนี

ค่าตอบแทน         (หน่วย : บาท )

ลําดับที บริษัท
ค่าตอบแทนรวมทงัปี (บาท)

ปี 2562 ปี 2561 เพมิขนึ/(ลดลง)

1 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน) 2,320,000 1,990,000 330,000

2 บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากัด 210,000 210,000 -

3 บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง จํากัด 630,000 630,000 -

4 บริษัท เดอะ วิลล่า (หวัหิน) จํากดั 630,000 630,000 -

5 บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 840,000 820,000 20,000

6 บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 700,000 610,000 (90,000)

7 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 210,000 210,000 -
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หมายเหต ุ: ลําดบัที 14 เป็นบริษัทยอ่ยแห่งใหมข่องบริษัททีจัดตงัขนึในระหวา่งปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนมุตัิแต่งตังผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท

ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศสอบบญัชี จํากัด ซึงเป็นผู้สอบบัญชีซึงไมม่ีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัท

ย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบคุคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจําปี

2562 โดยมคี่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 จํานวนไมเ่กิน 9,000,000 บาท

การลงมติ วาระนต้ีองผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท ี8 พจิารณาเรืองอนืๆ (ถ้ามี)

ทังนี  บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

(Record Date) ในวนัที 15 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพือขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว ซึงบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตังแต่เวลา

12.00น. และหากท่านมีความประสงค์จะแต่งตงับคุคลอืนเข้าร่วมประชมุแทนในการประชุมครงันี โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชือ

ในหนังสือมอบฉันทะ ( สิงทีส่งมาด้วยลําดบัท ี7 ) โดยหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวนีต้องนํามามอบให้บริษัทฯก่อนเริมการประชุม

ขอแสดงความนบัถือ

 ( นายสวิจกัร์ โลจายะ )

                  ประธานคณะกรรมการ

         บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับที บริษัท
ค่าตอบแทนรวมทงัปี (บาท)

ปี 2562 ปี 2561 เพมิขนึ/(ลดลง)

8 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากัด 280,000 280,000 -

9 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จํากัด 660,000 660,000 -

10 บริษัท ยนูิคอน เซอร์วิสเซส จํากดั 290,000 290,000 -

11 บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากัด 210,000 210,000 -

12 บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากัด 710,000 710,000 -

13 บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั 760,000 760,000 -

14 บริษัท มาย อเวนิว จํากัด 260,000 150,000* 110,000

รวมทงัหมด(บาท/ปี) 8,710,000 8,160,000 550,000



 
สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

ของ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

…………………………………………………………………….. 

 ประชุมเมื่อวนัท่ี ในวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชัน้11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขท่ี 8-10 

ถนนสขุมุวิท ซอย20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุม ณ ขณะท่ีเปิดการ

ประชุมจํานวน 80 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 1,525,700,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.27 ของจํานวนหุ้นชําระแล้วทัง้หมด และมีผู้ ถือหุ้น

ทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้ในแต่ละวาระ ทําให้มีผู้ เข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ 89 คน จํานวน 1,527,563,010 หุ้น หรือคิดเป็น            

ร้อยละ 39.32 ของจํานวนหุ้นชําระแล้วทัง้หมด โดยมนีายสวิจกัร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
 

 ประธานได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้ามาร่วมประชุมในวนันี ้และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกลา่วแนะนําคณะกรรมการและ

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้รวมทัง้ชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงันี ้

 

 คณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายสวิจกัร์ โลจายะ  ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ( ประธานท่ีประชมุ ) 

2. นายกําธร อดุมฤทธิรุจ  รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์  กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.นายพิรัส ประดิษฐวนิช  กรรมการ 

5. นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์  กรรมการ 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี และการเงินของบริษัท 

คณุทชัชกร สมจิตติ์ชอบ 

 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี  

 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ได้แก่ 

1. คณุนนัทวฒัน์ สาํรวญหนัต์ 

2. คณุณฏัฐา ธนสมบรูณ์ 

 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทชีแ้จงเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียง

ลงคะแนนใน แตล่ะวาระ ประธานจะเรียนถามในทกุๆวาระว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คดัค้านหรือ

งดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิตามท่ีประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใด

คดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตร

ลงคะแนน โดยกาเคร่ืองหมาย(X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีแจกให้ไป และขอให้ชูมือขึน้และรอให้

พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัรเพ่ือมานบัคะแนนสาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสยีงก็ถือวา่อนมุตัิ 
 

หลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

หน้า 8  

 



 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 

 ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี ้ดงันี ้ การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.ณ ห้องบษุราคมั ชัน้ 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสขุมุวิท 

20 ถนนสขุมุวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวาระนําเสนอเพ่ือพิจารณารวมทัง้สิน้ 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระ

ปรากฏในรายงานการประชมุฉบบัท่ีได้นําสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 21 

เมษายน 2560 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติในวาระท่ี 1 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,526,301,510 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วย  -          เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง                -           เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

รวม 1,526,301,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  หมายเหต ุ ในวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 2 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 601,000 หุ้น 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจาํปี 2560 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาและรายงานประจําปี 2560                      

ในรูปแบบ CD-ROM ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

 มติ ท่ีประชมุได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2560ท่ีผา่นมาและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ 

 หมายเหต ุ-  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบจงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณุทชัชกร สมจิตติ์ชอบ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้วนัน้ 

 

รายละเอียด จํานวน (ล้านบาท) 

สินทรัพย์รวม 8,312.45 

หนีส้ินรวม 5,670.35 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,642.10  

รายได้รวม 725.43  

กําไร(ขาดทนุ) สําหรับปีจากการดําเนินงาน  (282.62) 

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม (282.62) 

 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วจึงมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสาํหรับปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติในวาระท่ี 3 ดงันี ้
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เหน็ด้วย 1,526,655,808 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วย                    -          เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง                  102         เสียง คดิเป็นร้อยละน้อยกวา่ 0.01 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

รวม 1,526,655,910   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

    หมายเหต ุ: ในวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 3 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 354,400 หุ้น 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาํไรและตัง้ทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2560 และงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารดังนีต้ามนัยของมาตรา 116                               

แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 47 กําหนดวา่ “ บริษัทต้องจดัสรร

กําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรอง ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม

ยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ” นอกจากนีต้ามมาตรา 115              

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535กําหนดว่า  “ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงิน

กําไรจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ” 
 

ทัง้นี ้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2560 มีขาดทนุสําหรับปี เป็นจํานวน 168,183,413.00 บาท ทัง้นีเ้มื่อนํา

ขาดทนุสําหรับปี 2560 ดงักลา่ว รวมกบัผลขาดทนุสะสมยกมา ทําให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2560              

มีขาดทนุสะสมเป็นจํานวน 332,644,584.00บาท 
 

 สว่นของเจ้าของ(งบการเงินเฉพาะกิจการ)                                              (หนว่ย : บาท) 

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559 

ทนุจดทะเบียน 4,855,983,908 4,855,983,908 

ทนุชําระแล้ว 3,884,784,546 3,884,782,788 

ส่วนตํ่ามลูคา่หุ้น (813,820,591) (813,822,349) 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม   

 - จดัสรรแล้ว-ทนุสํารองตามกฎหมาย 12,488,954 12,488,954 

 - ยงัไม่ได้จดัสรร ( 332,644,584 ) (164,461,171) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,750,808,325 2,918,988,222 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ - - 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,750,808,325 2,918,988,222 

 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจัดสรรกําไรและตัง้ทนุสํารองตาม

กฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงมีมติงดจดัสรรกําไรและตัง้ทนุสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ โดยผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงมติในวาระท่ี 4 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,526,685,910 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วย                    -          เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง                     -         เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

รวม 1,526,685,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

      หมายเหต ุ: ในวาระท่ี 4 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 1 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 30,000 หุ้น 
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วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ดงันี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 

ท่ี 4 ในสว่นของคณะกรรมการ ข้อท่ี 16 ระบวุา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 

3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัแล้วให้

จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 

ในปี 2561 มีกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 2 ทา่น คือ  

1. นายกําธร อดุมฤทธิรุจ  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์  กรรมการ 

 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ

 บริหารงานของบริษัท ดงันัน้ ท่ีประชมุสมควรเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระ 

 หนึง่ 

 

 โดยในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้

 คาํถาม ( คณุสมเกียรติ ตัง้วงษ์พิมขุ ) ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

อยากทราบวา่กรรมการมีก่ีทา่น และทางบริษัทมีนโยบายในการแตง่ตัง้กรรมการอิสระ และมีนโยบายในการกําหนดการ

ดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระอยา่งไร 

 คาํตอบ  (ประธานฯ)  

กรรมการของบริษัทมีจํานวน 6 ทา่น แตใ่นวนัประชมุนีม้าประชมุจํานวน 5 ทา่นเพราะเน่ืองจากอีก 1 ทา่น เกิดอบุตัิเหตุ

ตอนนีอ้ยูท่ี่โรงพยาบาล จึงทําให้ไมส่ามารถเข้ามาร่วมประชมุได้ สาํหรับในสว่นของอายกุารดํารงตําแหนง่ของกรรมการ

อิสระนัน้ บริษัทได้คํานงึถึงความเหมาะสมเป็นหลกั รวมไปถึงความรู้ความสามารถท่ีสามารถนํามาช่วยเหลือองค์กรได้ 

ซึง่สาํหรับกรรมการทัง้ 2 ทา่นท่ีครบอายกุารดํารงตําแหนง่ในครัง้นีท้ัง้ 2 ทา่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์

ตอ่บริษัทของบริษัท และตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง่ก็ปฏิบตัิตามหน้าท่ีและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทท่ีดีตลอดมา 

 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ รายละเอียดทัง้หมดตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

ในวาระท่ี 4 ดงันี ้
 

(1) นายอภชิัย โภชกปริภณัฑ์ 

เหน็ด้วย 1,526,649,910 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วย 36,000 เสียง คดิเป็นร้อยละน้อยกวา่ 0.01 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

รวม 1,526,685,910  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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(2) นายกาํธร อุดมฤทธิรุจ 

เหน็ด้วย 1,526,649,808 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วย 36,102 เสียง คดิเป็นร้อยละน้อยกวา่ 0.01 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

รวม 1,526,685,910   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

  

วาระที่ 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาํปี2561       

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ดังนี ้ตามมาตรา 90 แห่ง 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ี

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุม จึงเรียนมาเพ่ือเสนอกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 ให้ได้รับเท่ากับ

คา่ตอบแทนของปี 2560 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการ 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม(บาท/ครัง้) 

ปี 2561 ปี 2560 

ประธานกรรมการ  10,000 10,000 

รองประธานกรรมการ  7,500 7,500 

กรรมการ  5,000 5,000 

 

  เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม(บาท/ครัง้) 

ปี 2561 ปี2560 

ประธานกรรมการ  42,500 42,500 

รองประธานกรรมการ  40,000 40,000 

กรรมการ  10,000 10,000 

 

 โดยในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้

 คาํถาม ( คณุสมเกียรต ิตัง้วงษ์พิมขุ ) ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

ค่าตอบแทนท่ีแจ้งในหนงัสือเชิญประชุมมีเฉพาะเร่ืองของเบีย้ประชุมคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ หรือมี

นอกเหนือจากนี ้ซึง่ถ้ามีอยากทราบวา่มีอะไรบ้าง และเป็นจํานวนเงินเทา่ไร เน่ืองจากวา่กรรมการแตล่ะทา่นอาจจะมี 

หลายตําแหนง่ในชดุของกรรมการ และหากในกรณีท่ีมีการประชมุร่วมกนัใช้อตัราใดในการจ่าย ถ้าในกรณีมีการประชุม

ครัง้หนึง่ใน 2-3 ตําแหนง่ (ถ้ามี) เพราะวา่อตัราในการจ่ายเบีย้ประชมุของแตล่ะตําแหนง่ไมเ่ทา่กนั 

 คาํตอบ  (ประธานฯ)  

คา่ตอบแทนจ่ายเฉพาะเบีย้ประชมุท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้จ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี ในสว่นของอตัราการจ่ายนัน้ หากเป็นการ

ประชมุคณะกรรมการจะจ่ายในอตัรากรรมการ หากเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจ่ายในอตัรากรรมการ

ตรวจสอบ 
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 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561  ตามท่ี

ประธานฯ เสนอ โดยผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 6 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,527,563,010 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100   ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วย                    -        เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง                  2        เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

รวม 1,527,563,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 หมายเหต ุ: ในวาระท่ี 6 มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 3 คน ซึง่มีจํานวนหุ้นรวม 877,100 หุ้น 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ดงันี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบงัคบัของบริษัท จึงจําเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 ดงันัน้ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ

ไชยยศสอบบญัชี จํากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบั บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/           

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจําปี 2561                 

ดงัมีรายนามผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
 

ผู้สอบบัญชี 

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 

ดร. ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 

นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4325หรือ 

นางนิสากร  ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 

นายนนัทวฒัน์ สาํรวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7731 หรือ 

 

ผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท 

 

โดยกําหนดคา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีสาํหรับปี 2561เป็นจํานวนไมเ่กิน 8,850,000 บาทโดยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

    ค่าตอบแทน                                                      (หน่วย : บาท)                

ลําดับท่ี บริษัท 
ค่าตอบแทนรวมทัง้ปี (บาท) 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

1 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 1,990,000 1,650,000 340,000 

2 บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั 210,000 250,000 (40,000) 

3 บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั 630,000 630,000 - 

4 บริษัท เดอะ วลิล่า (หวัหนิ) จํากดั 630,000 630,000 - 

5 บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 820,000 790,000 30,000 

6 บริษัท เอเวอร์ซตีิ ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 610,000 45,000* 565,000 

7 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 210,000 45,000* 165,000 
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 หมายเหตุ : ลําดบัท่ี 6 และ 7 เป็นบริษัทย่อยแหง่ใหม่ของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในระหวา่งปี 2560 

 

 โดยในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้

คาํถาม (ผู้ ถือหุ้น) 

กรณีท่ีแจ้งวา่ขอให้ท่ีประชมุอนมุตัใินวงเงิน 8,850,000 บาท ในวงเงินตารางค่าตอบแทน 8,010,000 บาท อยากทราบ

รายละเอียดวา่แตกตา่งกนัอยา่งไร 

  คาํตอบ  (ประธาน)  

เน่ืองจากการขออนมุตัิจากท่ีประชุมนัน้บริษัทได้ขออนมุตัิเป็นวงเงินเพ่ือรองรับการหากมีกรณีมีการตรวจสอบบญัชี

เพ่ิมเติมและมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ในอนาคตจะได้ไมเ่กินวงเงินท่ีขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว

นัน้อาจจะไมถ่ึงวงเงินท่ีได้อนมุตัิไว้  

 

 มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงมมีติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561   ตามท่ีประธานฯ 

เสนอทกุประการ โดยผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 7 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,525,053,010 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.84 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วย -   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00   ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 2,510,000       เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.16   ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

รวม 1,527,563,010  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

-  ไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี บริษัท 
ค่าตอบแทนรวมทัง้ปี (บาท) 

ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

8 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั 280,000 310,000 (30,000) 

9 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จํากดั 660,000 640,000 20,000 

10 บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จํากดั 290,000 340,000 (50,000) 

11 บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั 210,000 310,000 (100,000) 

12 บริษัท โคราชเมดคิลักรุ๊ป จํากดั 710,000 690,000 20,000 

13 บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั 760,000 740,000 20,000 

รวมทัง้หมด(บาท/ปี) 8,010,000 7,070,000 940,000 
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  โดยในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้

คาํถาม คณุสนัติ นามวิเศษ (ผู้ ถือหุ้น) 

อยากสอบถามเก่ียวกับยุทธศาสตร์ภายในปีนีข้องบริษัท ซึ่งทราบว่าในปีนีม้ีการเปิดโครงการใหม่อยากทราบอยาก

ทราบวา่จดุเดน่ๆท่ีไปเลอืกลงทนุในทําเล และจดุแข็งคืออะไร และคาดวา่ผลท่ีจะได้รับประมานเทา่ไร 

สว่นของโครงการท่ีเหลอืได้อา่นจากรายงานของปีท่ีแล้วและปีนีย้อดขายอาจจะลดลงเป็นปัญหาท่ีอาจจะทําให้โครงการ

ภายในปีนีไ้ม่มีแนวสงูเพ่ิมขึน้หรือไม่อย่างไร  และในสว่นของโครงการท่ีสนามบินนํา้จํานวน 3 โครงการมลูค่า 2,000 

ล้านบาท ใช้เวลาประมาณเทา่ไร 

 คาํตอบ  (ประธาน)   

ในสว่นของระยะเวลาโครงการนัน้ ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาบริษัทได้ลงทนุโครงการคอนโดมิเนียม ตึกสงูจํานวน 2 ตึก ซึ่ง

เป็นตกึสงู 8 ชัน้ จํานวน 1 ตกึ โดยการดําเนินงานของตกึสงูใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ถ้าเป็นตกึสงู 8 ชัน้ จะใช้เวลา

ประมาณ 1 ปี กบัอีก 6 เดือน โดยการรับรู้รายได้นัน้ต้องรอให้สร้างเสร็จทัง้หมดพร้อมตรวจรับห้องซึ่งค่อนข้างจะใช้

เวลามาก ดงันัน้ ยทุธศาสตร์ของบริษัทจึงได้มีแนวทางในการเพ่ิมโครงการท่ีเป็นแนวราบซึ่งใช้เวลาในการดําเนินการ

ประมาณ 6-8 เดือนในการเร่ิมทําโครงการเพ่ือเปิดตวัขายและรับรู้รายได้ของแนวราบ เพราะเน่ืองจากเมื่อเร่ิมเปิดตวั

โครงการเพ่ือขายแล้วนัน้บริษัทจะเร่ิมทยอยมีการรับรู้รายได้เพราะเน่ืองจากระยะเวลาในการก่อสร้างก็จะใช้เวลาอยู่

ประมาณ 5-6 เดือน และหลงัจากนัน้ก็เร่ิมจะทยอยรับรู้และเป็นการกระจายความเสี่ยงของบริษัทด้วย โดยในปีนีม้ี 4 

โครงการรวมมลูค่าทัง้หมดประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งก็น่าจะรับรู้รายได้อยู่ประมาน ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 และปีนี ้

จะมีโครงการโอนกรรมสิทธ์ิของตึก POLITAN BREEZE และบริษัทมี Backlog ประมาณพนัล้านซึ่งอยู่ในระหว่างการ

โปรโมทเพ่ือเร่งยอดขาย ฉะนัน้ ท่ีผ่านมาผลประกอบการอาจไม่ค่อยดี เพราะว่าเป็นการลงทุนโครงการใหญ่ซึ่งใช้

ระยะเวลาก่อสร้างให้แล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในขณะเดียวกนับริษัทก็มีการขายของคงค้างท่ีเหลอืซึง่ไมย่อดขายไมค่อ่ย

มากเท่าไหร่   แต่ในปีนีบ้ริษัทคาดการว่ามีการโอนกรรมสิทธ์ิของตึก POLITAN BREEZE และมีโครงการแนวราบมา

ช่วยและในปีหน้าจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิของตึก POLITAN RIVE รายได้ของบริษัทก็จะดีขึน้ และทํากําไรให้กบับริษัท 

เพราะเน่ืองจากบริษัทมี Backlog จาก 3 ตกึประมาณ10,000 ล้านบาท ท่ีรอเพ่ือรับรู้รายได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า และ

ในช่วงเดือนเมษายนบริษัทจะมีการโอนกรรมสทิธ์ิตกึ POLITAN BREEZE  ประมาณกนัยายน – ตลุาคม ต้นปีหน้า จะ

มีการโอนกรรมสิทธ์ิ ตึก POLITAN RIVE  ในไตรมาส 1 ซึ่งตึกนีบ้ริษัทมี Backlog อยูแ่ล้วประมาน 5,000 ล้านบาท 

สว่นตึก POLITAN  AQUE จะโอนกรรมสิทธ์ิประมาณต้นปี 2563 ซึ่งบริษัทมี Backlog อยู่ประมาน 4,000 ล้านบาท 

เพราะฉะนัน้ตวั EVER ซึ่งจาก Backlog ท่ีมีซึ่งยงัไมร่วมแนวราบ ซึ่งบริษัทก็คาดการว่าปีหน้าบริษัทก็จะรับรู้รายได้

ดีกวา่เดิม โดยหากประเมินสถานการณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ บางบริษัทอาจจะมองว่าตลาดอ่ิมตวัหรือเปลา่ แต่บริษัท

เรามองในสว่นของ Location มากกว่าเพราะอสงัหาริมทรัพย์เร่ือง Location มีความสําคญั รวมไปถึง Product ต้องมี

ราคาไมส่งูมาก ซึง่จะสง่ผลให้มีการขายอยา่งตอ่เน่ือง . 

 

คาํถาม คณุนทัธิ สรุเมธากลุ(ผู้ ถือหุ้น) 

โครงการใหมข่องบริษัทท่ีจะเปิดตวัแนวราบจํานวน 4 โครงการไม่ทราบว่า ท่ีดินเป็นของบริษัทหรือซือ้ใหม่ เงินทนุท่ีใช้

ทัง้หมดเทา่ไหร่ ตอนนีบ้ริษัทมีเงินลงทนุพอหรือไมท่ราบวา่และต้องมีการเพ่ิมทนุหรือไม่ อยากทราบตวัเลขพอจะมีการ

ทําเก่ียวกบัตวั Gross Profit Margin ของแตล่ะโครงการคอนโดท่ีจะโอนปีนีห้รือปีหน้าหรือไม ่

คาํตอบ (ประธาน)   

สําหรับท่ีดินท่ีตัง้ 4 โครงการ ของแนวราบเป็นท่ีดินซือ้มาใหม่ทัง้หมด และมีการทําสญัญาวางมดัจําและเตรียมโอน

กรรมสทิธ์ิเพ่ือเข้าดําเนินการทัง้ 4 แล้ว เร่ืองเงินทนุ บริษัท ได้มีการของวงเงินกู้จาก ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

เป็นผู้ สนบัสนุนการเงินให้กับ EVERLAND มาตลอดและบริษัทไม่มีประเด็นเร่ืองเงินลงทุน และโครงการเร่ิมโอน
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กรรมสิทธ์ิในปีนีแ้ละจะได้เร่ิมรับรู้รายได้  สําหรับเร่ือง Profit กับ Margin บริษัทเรามี Feasibility Study สําหรับ

โครงการเพ่ือประเมินการขายและทําเร่ืองต้นทนุและ Margin โดยหลกัแล้ว Gross Margin ก็จะอยู่ประมาณ 30 กว่า% 

ซึ่งหกัค่าท่ีดิน และหกัค่าก่อสร้างแล้ว สว่น Net Profit Margin ปกติของอสงัหาริมทรัพย์จะอยู่ประมาณ 12%-15%     

ทกุโครงการบริษัทได้มีการจดัทํา Projections ไว้แล้ว 

 

คาํถาม คณุวิษณ ุสมบรูณ์(ผู้ ถือหุ้น) 

สอบถามเร่ืองโครงการสนามบินนํา้ เพราะทราบว่าจะมีโครงการมากกว่า 3 เฟส และก็ยงัมีพืน้ท่ีเหลือเพ่ือพฒันาอยู่

แล้วก็ตอนนีท้างบริษัทมองว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่ และในส่วนของคอนโดในแนวสูงปีนีบ้ริษัทจะมีการเพ่ิมเติม

โครงการอ่ืนนอกจากสนามบินนํา้หรือไม ่

คาํตอบ (ประธาน)   

โครงการ POLITAN ขณะนีม้ีอยู่ 3 โครงการ ท่ีดินท่ีเหลืออยู่บริษัทมีสญัญากบัทางผู้ขายไว้ สําหรับ POLITAN RIVE 

บริษัทขายไปประมาน 90% ส่วน POLITAN BREEZE เป็น LOW RISE ยอดขายจะอยู่ประมาน 50% - 60%                      

สว่น POLITAN AQUA เพ่ิงเปิดตวัไปเมื่อปีท่ีแล้ว ยอดขายอยู่ประมาณ 60%  บริษัทกําลงัจะเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิตึก 

POLITAN BREEZE และโอนกรรมสิทธ์ิ POLITAN RIVE บริษัทกําลงัพิจารณา Absorption Rate ของโครงการ 

POLITAN AQUA ถ้ายอดขายไปได้อีกระดบัหนึง่ก็อาจจะเปิดตวัโครงการท่ีอยู่ข้างๆ ยงัมีสญัญาอยู่กบัผู้ขาย ซึ่งต้องด ู 

Absorption Rate วา่เป็นอย่างไร สําหรับโครงการแนวสงูท่ีอ่ืนเราดโูอกาสอยู่ ตามนโยบายของบริษัทมีแผนว่าจะเปิด

โครงการตกึสงูอยา่งน้อยปีละ 1 ตกึ  เพ่ือจะได้สร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในทกุๆปีเพ่ือจะได้

สร้างรายได้อยา่งน้อย 2-3 พนัล้าน จากยอดคอนโดมิเนียม สว่นแนวราบก็จะเพ่ิมขึน้ด้วยเพราะบริษัทก็ได้ทีมใหมม่าอีก 

1 ทีม จากบริษัทอสงัหาริมทรัพย์อนัดบัต้นๆมาอยูก่บั EVERLAND ด้วยเพราะฉะนัน้บริษัทจะมีการขยายโครงการอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 

คาํถาม คณุสนัติ นามวิเศษ (ผู้ ถือหุ้น)  

ทาง EVERLAND เน้นเจาะตลาดในกรุงเทพมหานครเป็นสว่นใหญ่ บางบริษัทก็มองตลาดภาคตะวนัออกซึ่งในอนาคต

จะเป็นแหลง่ชมุท่ีมีความหนาแนน่เพ่ิมขึน้ทาง EVERLAND ได้มองตรงจดุๆนีไ้ว้หรือไม ่

คาํตอบ (ประธาน)   

บริษัทก็มีมองอยู่แต่ตอนนีบ้ริษัทเน้นพัฒนาในกรุงเทพมหานครก่อน แต่บริษัทก็มี LANDBANK อยู่ท่ีศรีราชา                 

ถ้าดคูวามเป็นไปได้และความเหมาะสม ก็อาจจะขึน้โครงการคอนโดมิเนียมท่ีนัน่ได้ 1 โครงการ เพราะว่า Location 

ค่อนข้างดี สําหรับต่างจงัหวดัไม่ใช่ไมส่นใจ แต่ตอนนีบ้ริษัทเน้นในกรุงเทพมหานครก่อนเพราะว่าตอนนีเ้ป็นหวัเมือง

หลกัของบริษัท ถ้าบริษัทเติบโตถึงจดุหนึง่แล้วก็จะขยายออกไปในทางอ่ืน 

 

คาํถาม คณุวิชา วงษ์โชติป่ินทอง (ผู้ ถือหุ้น) 

 อยากทราบวา่ท่ีจะสร้างแนวราบมีโครงการท่ีจะต้องเพ่ิมทนุหรือไมใ่นปีนี ้

คาํตอบ (ประธาน)  

 สาํหรับนโยบายในการเพ่ิมทุนยงัไม่มีนโยบายเพ่ิมทุน ส่วนแหล่งเงินทุนมาจากธนาคาร ซึ่งโครงการท่ีได้กล่าวมา

ทัง้หมดบริษัทได้หารือกบัธนาคาร ไว้เรียบร้อยแล้ว  
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

                  

 

ปิดประชมุเวลา 15.40 น.  

      

 

 

   ลงช่ือ……………………………….………. ประธานท่ีประชมุ 

                                     ( นายสวิจกัร์ โลจายะ)         

                           

                        รับรองวา่ถกูต้อง   

 

 

ลงช่ือ……………………………….............กรรมการ                

                              ( นายสวิจกัร์ โลจายะ) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง “กรรมการอิสระ” ซึง่กําหนดโดยสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย“กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้น

แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา  

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดํารงตําแหน่ง  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรือให้ 

เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืมคํา้ประกัน       

การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่อ

อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากวา่ ทัง้นี ้การ

คํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อน

วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

ผู้ขออนญุาตและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู่  เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่

เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 

1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้

ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 

 

รายละเอียดการเสนอแต่งตัง้กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายสวจิกัร์ โลจายะ           

อายุ (ปี)   53  

ตาํแหน่ง   ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์    

   University of California, Santa Cruz,California 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of  

  Southern California Los Angeles, California 

หลักสูตรการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 42/2548 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

EVER 

2.94%  (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ) 

114,068,700 หุ้น 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  6 ปี 1 เดือน (เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556) 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ/

กรรมการ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั(มหาชน) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ประเภท : บริษัทจาํกัด 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

บริษัท เอเวอร์ซตีิ ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากดั 

บริษัท บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากดั 

บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จํากดั 

บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั 

บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จํากดั 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิควติี เรสซเิดนเชียล เจ้าพระยา จํากดั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จํากดั 

บริษัท เดอะ วลิล่า (หวัหนิ) จํากดั 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิควติี เรสซเิดนเชียล จํากดั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

บริษัท/กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง 

กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จาํนวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ - -ไม่มี- 

1 แหง่ กรรมการ 14 แหง่ -ไม่มี- 

 

การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง

ระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่   :  ไมมี่ 

2) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย   :  ไมมี่ 

3)   เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม    :  ไม่มี 

หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :   ไม่มี 

การเข้าประชุมในรอบปี 2561  :   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้ เข้าประชมุ 13 ครัง้   
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ช่ือ-นามสกุล นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์         

อายุ (ปี) 73 

ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศกึษา - Hotel Management, Cornell University, USA       

- Administration & Technique Hotelieres,  Institute International de 

Glion,Switzerland 

- Languages (French & German) : Institute Le Manoir & Ecole Benedict  

,Switzerland  

หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 64/2550 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  

EVER 

 

-ไม่มี – 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 12 ปี 1 เดือน (เข้าดํารงตําแหน่งเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2550) 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ และ รองประธาน
กรรมการ 

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน) ธุรกิจ IT 

2555-ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ  

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
 

2555 - 2561 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

 

2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ, กรรมการ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจ

พฒันาด้านโรงพยาบาล 

ประเภท : บริษัทจาํกัด / องค์กรอ่ืนๆ     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จํากดั ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราชเมดคิลักรุ๊ป จํากดั 

บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จํากดั 

บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จํากดั 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาลธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จํากดั 

บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จํากดั 
บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั 

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั 

บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั 
บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จํากดั 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั  ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2530-ปัจจบุนั เจ้าของกิจการ Thuang Thong House  ธุรกิจโรงแรม 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2540 - 2541 ผู้ อํานวยการฝ่ายรัฐสมัพนัธ์ The Oriental Bangkok ธุรกิจโรงแรม 

2539 - 2540 ผู้จดัการทัว่ไป The Twin Lotus Hotel ธุรกิจโรงแรม 

2528 - 2539 ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดฯ The Oriental Bangkok ธุรกิจโรงแรม 

2525 - 2528 ผู้จดัการฝ่ายขาย The Bangkok Peninsula ธุรกิจโรงแรม 

2512 - 2525 ผู้จดัการฝ่ายขาย Hotel Siam Inter-Continental ธุรกิจโรงแรม 

2509 - 2510 เลขานกุารและผู้ตรวจบญัชี Arosa Kulm Hotel , Switzerland ธุรกิจโรงแรม 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

บริษัท/กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง 

กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จาํนวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 

2 แหง่ กรรมการตรวจสอบ - -ไม่มี- 

2 แหง่ กรรมการ 19 แหง่ -ไม่มี- 

 

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง

ระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่   :  ไมมี่ 

2) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย   :  ไม่มี 

3)   เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม    :  ไม่มี 

หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :   ไม่มี 

การเข้าประชุมในรอบปี 2561  :   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้ เข้าประชมุ 9 ครัง้ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

1. การปิดสมุดทะเบียน 

(ข้อ 13)  บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้า ณ สํานกังานแหง่ใหญ่ และสํานกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไม่น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 

2. การเรียกประชุม 

(ข้อ 34)  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด

จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการขอให้

เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

(ข้อ 35)  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ กําหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมผู้

ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจกําหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั

ใกล้เคียงก็ได้ 

(ข้อ 36)  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ือง

ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ

พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม และไม่น้อย

กวา่ 3 วนัด้วย 

 

3. องค์ประชุม 

(ข้อ 37)  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์

ประชมุ ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1  ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่

น้อยกวา่  7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

(ข้อ 38) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด หนังสือมอบฉันทะนี ้

จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

 (ข้อ 39)  ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นโดยตําแหน่ง ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 

หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ  
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4. คะแนนเสียง 

(ข้อ 40)  มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั 

(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 

(ช) การเพิ่มหรือลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้   

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

5. การเลือกกรรมการ 

(ข้อ 15) การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

15.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 

15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆคน ตามแต่

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตใ่นการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 15.1 ทัง้หมดจะแบ่ง

คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

15.3 บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจํานวนท่ีพึงจะมีหรือพึงจะ

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ีพึงจะมี

หรือพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

6. ระเบียบวาระการประชุม 

(ข้อ 41) กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้ 

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ แสดงถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ  

(3)  พิจารณาการจดัสรรเงินกําไร 

(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทน 

(6)  กิจการอ่ืน ๆ  

 

7. การแบ่งเงนิปันผล 

 (ข้อ 46 )  ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล  

เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั  

ในกรณีท่ีบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปัน

ผลทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้  

และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ ให้แจ้งเป็น

หนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย  

 

8. การจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปี 

(ข้อ 47) บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 

เอกสารท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดง มีดงันี ้

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

     1.1  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประชาชน 

บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เป็นต้น 

     1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลง

ลายมือช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

(ค) เอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพ่ือลงทะเบียน 

 

2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

     2.1  กรณีผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของนิตบิคุคลเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ผู้ มีอํานาจจะทําการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน                     

บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เป็นต้น 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องท่ีออกให้ไม่เกิน 30 วนั พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจของนิตบิคุคล 

(ค) สําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผู้ มีอํานาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้ มีอํานาจของนิติบุคคล                     

ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพ่ือลงทะเบียน 

 

        2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

(ก) สําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึง่ออกโดยส่วนราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ หนงัสือรับรองการเป็น         

นิตบิคุคลต้องผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจไมเ่กิน 3 เดือน 

(ข) เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั และให้ผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนันิตบิคุคล ลงนามรับรองคําแปล 

 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ 

และเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า  เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที5่) พ.ศ.2550 

PROXY Form A 

------------------------------------------- 

               เขียนท่ี ........................................................................................ 
               Written at 

               วนัท่ี ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...................... 
               Date                  Month                    Year 

 (1) ขา้พเจา้ .................................................................................................................. สญัชาติ ............................................................  
 I / We                                                            Nationality                     

อยูบ่า้นเลขท่ี .................................... ถนน ......................................................... ตาํบล/แขวง.................................................................................. 
Reside at                                           Road                                                            Tambol / Khwaeng  

อาํเภอ/เขต .....................................................จงัหวดั ..........................................................รหสัไปรษณีย ์............................................................... 
Amphur / Khet               Province      Postal Code 
 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland  Public Company limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ...................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                   shares and can cast votes equaling                                              shares  as follow; 

หุน้สามญั ....................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... ................. เสียง 
Ordinary Shares                    shares, can cast votes equaling                                  votes 

หุน้บุริมสิทธิ .................................................. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
Preference Shares                    shares, can cast votes equaling                                 votes 

  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
      (1).....................................................................................................อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                     Age              years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ...................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(2)....................................................................................................อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                    Age              years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(3).....................................................................................................อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                    Age               years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. 
Province                                                      Postal Code                                                                   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20  ถนนสุขุมวิท คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 , on April 26, 2019,  
at 02.00 p.m. at Petpailin Room, 11th Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment 
there of. 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 

      ลงช่ือ / Signed  ..................................................................  ผูม้อบฉนัทะ Grantor 

               ( ................................................................) 

     ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

              ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

               ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

               ( .................................................................) 

หมายเหตุ:  ผูถื้อหุน้ท่ีจะมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน 

เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประการกรมทะเบียนการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B. 

------------------------------- 

               เขียนท่ี ........................................................................................ 
                Written at 

                วนัท่ี ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...................... 
               Date                  Month                    Year 

 (1) ขา้พเจา้ ................................................................................................................... สญัชาติ ............................................................  
 I / We                                                            Nationality                     

อยูบ่า้นเลขท่ี .................................... ถนน .......................................................... ตาํบล/แขวง.................................................................................. 
Reside at                                           Road                                                            Tambol / Khwaeng  

อาํเภอ/เขต .....................................................จงัหวดั .......................................................... รหัสไปรษณีย ์............................................................... 
Amphur / Khet               Province      Postal Code 
 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland  Public Company limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ...................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                   shares and can cast votes equaling                                              shares  as follow; 

หุน้สามญั ....................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... ................. เสียง 
Ordinary Shares                    shares, can cast votes equaling                                  votes 

หุน้บุริมสิทธิ .................................................. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
Preference Shares                    shares, can cast votes equaling                                 votes 

  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
      (1).....................................................................................................อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                     Age              years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ...................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(2)....................................................................................................อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                    Age              years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(3).....................................................................................................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                    Age               years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. 
Province                                                      Postal Code                
 

(4).นาย กาํธร อุดมฤทธิรุจ(กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด)์ อายุ ...................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................... 
                                    Age               years, Resides at 
ถนน ....................................................... ตาํบล/แขวง ........................................................ อาํเภอ/เขต .................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ......................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................................................. 
Province                                                      Postal Code                
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 
เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 , on April 26, 2019,  
at 02.00 p.m. at Petpailin Room, 11th Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment 
there of. 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังนี ดงัน้ี 
      I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain          
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year 2018 held on April 25, 2018. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
 

 วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2561 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2018 

ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

No voting on this agenda 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

Agenda No.3 Consideration to approve the annually financial statement (audited) for the year ended December 31, 2018. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรและตั้งทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล      

Agenda No.4 Consideration to approve the allocation of revenues and organized the reserve funds as stipulated by the laws and omission of dividend 

payment for the year 2018. 

�  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
                   

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda No.5 Consideration to appoint new directors instead of the directors whose term were expired 

� (ก)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

     � การตั้งกรรมการทั้งชุด 
      Election by total director 

   Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
          Approve          Disapprove         Abstain 

� การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     Election by each director 

ช่ือกรรมการ :นายสวิจกัร์ โลจายะ 

Director Name: Mr.Swechak Lochaya 

Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain  

ช่ือกรรมการ :นางสาววนิดา มชัฉิมานนท ์  

Director Name : Miss.Vanida Majjimanonda    
Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  

          Approve          Disapprove         Abstain 
 

 

วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562 

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2019. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2019. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain         

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

Agenda No.8 To Consider other issues (if any)  

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve       Disapprove       Abstain        
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และ
ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting by the proxy in any agendas that are not the same as specified in this proxy form. It will be the incorrect voting and that will not my/our 
voting as the shareholder 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case. I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above. Including in case there is any amendment or addition of any fact.The proxy shall have the right to 
consider and vote on my / our behalf as he / she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือน

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves  exception  in case of the 

Proxy has abstain vote as specified in this proxy form 
 

 

      ลงช่ือ / Signed  ..................................................................  ผูม้อบฉนัทะ Grantor 

               ( ................................................................) 

     ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

              ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

               ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

               ( .................................................................) 
 

หมายเหต ุ

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director  

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 
If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed  Duty Stamp  20 Baht 

หน้า 31  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 32  

 



 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Along form attachment to proxy form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอเวอร์แลนด์  จํากดั (มหาชน) 
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วนัศุกร์ที ่26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน11โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 8-10 
ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, on April 26, 2019, at 02.00 p.m. At Petpailin Room, 11th Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok  
8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment there of. 
 

----------------------------------------------------------- 

      วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
           (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
           Approve          Disapprove       Abstain          
 

วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

� (ก)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
           (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
           Approve          Disapprove       Abstain   
                  

    วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
           (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
           Approve          Disapprove       Abstain                    

     วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
           (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
           Approve          Disapprove       Abstain                    

     วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
           (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
           Approve          Disapprove       Abstain  
                   

      วาระท่ี ..................................................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
      Agenda No …… …………………………To election new boards of company (continue) 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain      
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ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain        

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain           

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain        

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

PROXY Form C 

----------------- 

 

                        เขียนท่ี ........................................................................................ 
               Written at 

               วนัท่ี ................. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
               Date                  Month                    Year 

 (1)  ขา้พเจา้.............................................................................................................................................................................................. 
        I/We 

สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี..........................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง.................................................................... 
Office located at No.                 Road.            Tumbol / Khwaeng   

อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์........................................................... 
Amphur / Khet                  Province            Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................................. 

As the Custodian Operator of   

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) 
Is/are the shareholder of Everland Public Company Limited 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ...................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                   shares and can cast votes equaling                                              shares  as follow; 

หุน้สามญั .......................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง 
Ordinary Shares                    Shares, can cast votes equaling             votes 

หุน้บุริมสิทธิ ..................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง 
Preference Shares                    Shares, can cast votes equaling             votes  

  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
      (1).....................................................................................................อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                     Age              years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ...................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(2)....................................................................................................อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                    Age              years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(3).....................................................................................................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                    Age               years, Resides at 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง .......................................................... อาํเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. 
Province                                                      Postal Code                
 

(4).นาย กาํธร อุดมฤทธิรุจ(กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด)์อายุ .......................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ......................... 
                                    Age               years, Resides at 
ถนน ........................................................ ตาํบล/แขวง ..................................................... อาํเภอ/เขต ...................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 

จงัหวดั .......................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................................................ 
Province                                                      Postal Code                
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วันศุกร์ที่ 26 
เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลนิ ช้ัน11 โรงแรมวนิเซอร์ สวทีส์ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, on April 26, 2019,          
at 02.00 p.m. At Petpailin Room, 11d Fl, Hotel Windsor Suites Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment 
there of. 
 

 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows; 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant all of shares that have right to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant only a portion of the shares specified as follow; 
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   หุน้สามญั...................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้................เสียง 
         Ordinary Shares         Shares, can cast votes equaling                          votes    

   หุน้บุริมสิทธิ................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้...............เสียง 
         Preference Shares        Shares, can cast votes equaling                         votes 

                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.......................เสียง 
                 Totaling casing vote                                                   votes 
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
      I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year held on April 25, 2018. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
                   

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2561 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2018 

ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
No voting on this agenda 

                   

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

Agenda No.3 To approve the financial statement for the year ended December 31, 2018. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
                    

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรและตั้งทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล      

Agenda No.4 Consideration to approve the allocation of revenues and organized the reserve funds as stipulated by the laws and omission of dividend 

payment for the year 2018. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda No.5 Consideration to appoint new directors instead of the directors whose term were expired 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

        �   การตั้งกรรมการทั้งชุด 
           Election by total director 

   Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
          Approve          Disapprove         Abstain 

   �   การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
           Election by each director 

ช่ือกรรมการ :นายสวิจกัร์ โลจายะ 

Director Name: Mr.Swechak Lochaya 

Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain 

 

ช่ือกรรมการ :นางสาววนิดา มชัฉิมานนท ์  

Director Name : Miss.Vanida Majjimanonda       

   Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
          Approve          Disapprove         Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562 

 Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2019. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 

 Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2019. 

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain 
                    

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

Agenda No.8 To Consider other issues (if any)  

� (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

� (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve       Disapprove       Abstain    

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และ
ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting by the Proxy in any agendas that are not the same as specified in this proxy form. It will be the incorrect voting and that will not my/our 
voting as the shareholder 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case. I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above. Including in case there is any amendment or addition of any fact. The proxy shall have the right to 
consider and vote on my / our behalf as he / she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  ใหถื้อ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves  exception  in case of the 
Proxy has abstain vote as specified in this proxy form 

     ลงช่ือ / Signed  ..................................................................  ผูม้อบฉนัทะ Grantor 

               ( ................................................................) 

     ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

              ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

               ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

               ( .................................................................) 

หมายเหตุ 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
     PROXY Form C can be use in case of the name of the shareholder which shown in shareholders report as the foreign investors and the custodian in Thailand is the depositor only 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
    The required documents or evidences which attached with the proxy are 

     (1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
           The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this proxy form 

      (2)  หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
           The letter to certified that signing people in this proxy is the people who has the certification to operate as the custodian 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director  

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
     If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto. 

 

 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed  Duty Stamp  20 Baht 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Along form attachment to proxy form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอเวอร์แลนด์  จํากดั (มหาชน) 
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี2562 วนัศุกร์ที ่26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ช้ัน11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 8-10 
ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019  held on April 26, 2019, at 02.00 p.m. At Petpailin Room,11th Fl, Hotel Windsor Suites 
Bangkok 8-10 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok, Or at any adjournment thereof. 

----------------------------------------------------------- 

                    � วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

          (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
                Approve            votes       Disapprove                     votes      Abstain                                   votes 
 

 � วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

          (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
                Approve            votes       Disapprove                     votes      Abstain                       votes 
 

� วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

          (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
                Approve            votes       Disapprove                     votes      Abstain                       votes 
 

� วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

          (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

          (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
           Approve            votes       Disapprove                     votes      Abstain                       votes 
 

� วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 

          (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
           Approve            votes       Disapprove                votes        Abstain                                      votes 
 

� วาระท่ี ..................................................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
      Agenda No …… …………………………To election new boards of company (continue) 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes         

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
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ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    vote        

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 

 

รายช่ือกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 

 

ช่ือ – ช่ือสกุล : นายกําธร อดุมฤทธิรุจ 

อายุ : 87 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP )รุ่น 31/2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตาํแหน่งในบริษัท : 
รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 12 ปี 2 เดือน 

ประสบการณ์ทาํงาน   

ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน) 
 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2547-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ประเภท : บริษัทจาํกัด / องค์กรอ่ืนๆ    

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2549-2551 ประธานกรรมาธิการตรวจสอบการใช้

งบประมาณแผ่นดนิ 

สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ ร่างและพิจารณากฎหมาย 

2544-2545 ประธานคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

เลือกตัง้ 

สํานกังานคณะกรรมการเลือกตัง้ ควบคมุและดําเนินการจดัเลือกตัง้ 

2535 - 2543 อดีตท่ีปรึกษาประธานวฒุสิภา  

อดีตเอกอคัรราชฑตูหลายประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ ราชการ 

 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม : มีส่วนได้เสียในการประชมุ 1 วาระ คือ วาระท่ี 6 

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 

2562  จงึไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดงักล่าว 
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ช่ือ – สกุล   :   นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์       
 

อายุ     :   73 ปี 
 

สัญชาต ิ    :   ไทย  
 

คุณวุฒทิางการศกึษา  :   - Hotel Management : Cornell University, USA 

-  Administration& Technique  Hotelieres Institute 

 International de Glion,Switzerland  

- Languages (French & German),Institute Le Manoir,  

 Switzerland, Ecole Benedict, Switzerland      

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2550  

        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งในบริษัท   :   กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  :   12 ปี 1 เดือน 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ประเภท : บริษัทจาํกัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ และ รองประธาน
กรรมการ 

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จํากดั (มหาชน) ธุรกิจ IT 

2555-ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ  

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
 

2555 - 2561 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน) 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ, กรรมการ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ประเภท : บริษัทจาํกัด / องค์กรอ่ืนๆ     

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จํากดั ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราชเมดคิลักรุ๊ป จํากดั 

บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จํากดั 

บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จํากดั 

บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จํากดั 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จํากดั 

บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จํากดั 
บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จํากดั 

บริษัท มาย ฮอสพิทอล จํากดั 

บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จํากดั 
บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จํากดั 

ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธุรกิจเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธุรกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จํากดั  ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า/ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2530-ปัจจบุนั เจ้าของกิจการ Thuang Thong House  ธุรกิจโรงแรม 

2540 - 2541 ผู้ อํานวยการฝ่ายรัฐสมัพนัธ์ The Oriental Bangkok ธุรกิจโรงแรม 

2539 - 2540 ผู้จดัการทัว่ไป The Twin Lotus Hotel ธุรกิจโรงแรม 

2528 - 2539 ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดฯ The Oriental Bangkok ธุรกิจโรงแรม 

2525 - 2528 ผู้จดัการฝ่ายขาย The Bangkok Peninsula ธุรกิจโรงแรม 

2512 - 2525 ผู้จดัการฝ่ายขาย Hotel Siam Inter-Continental ธุรกิจโรงแรม 

2509 - 2510 เลขานกุารและผู้ตรวจบญัชี Arosa Kulm Hotel , Switzerland ธุรกิจโรงแรม 

 

การถือหุ้นในบริษัท    : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :    ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม  : มีส่วนได้เสียในการประชมุ 1 วาระ คือ วาระท่ี 6 

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ประจําปี 2562 จงึไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดงักล่าว 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9 

 

 

 

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจาํปี 2561 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 

 

 

 

ข้าพเจ้า.................................................................................ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขท่ี.................................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นจํานวนรวมทัง้สิน้ .................................................................. หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2561 

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน) ในรูปแบบสิง่พิมพ์ โดยขอให้ทา่นจดัสง่ให้ข้าพเจ้าท่ี 

บ้านเลขท่ี ...............................ถนน........................................................ตําบล/แขวง.............................................................

อําเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์............................................. 

 

 

 

 

โปรดแจ้งความประสงค์ดงักล่าวข้างตน้ และส่งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้บริษัทจกัไดดํ้าเนินการ

และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดทีไ่ดแ้จ้งไวข้า้งตน้ต่อไป 

 

แจ้งความประสงค์ที่ คณุกานต์ธิดา มัน่พรม 

โทรสาร. 02-720-7808 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 

 
 

แผนที่สถานที่ประชุม 
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 8-10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท  คลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โทร. (+66) 2262-1234 โทรสาร (+66) 2262-1212 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สายรถประจําทางท่ีผ่าน : 2, 25, 38, 40, 90, 501 และ 511 

รถไฟฟ้า BTS:  สถานีอโศก หรือ รถไฟฟ้า MRT : สถานีสขุมุวิท 
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