
       

 

 

 

 

 
     บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 

  

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
ประจ ำปี 2563 

 

วันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 10 

อำคำรคนัทร่ี คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ 

เลขที่ 223/29 ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
 

 
 
 
 
 

บริษัทฯ งด แจกของที่ระลึกในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงที่หน่วยงำนก ำกับดูแล 
บริษัทจดทะเบียนได้มีกำรรณรงค์ให้ลด/เลิกกำรแจกของที่ระลึกในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ ไวรัสโคโรนำCOVID-19 บริษัทฯจึงขอแนะน ำให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแนวทำงกำรมอบ
ฉันทะให้แก่ กรรมกำรอิสระ แทนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง 
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แนวทางปฏิบตัิส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น 2563 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสขุ ได้ประกาศให้โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรายโดยท่ี บริษัท เอเวอร์

แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าวและเพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ในการ

ป้องกนัการแพร่ระบาด บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถงึแนวทางการปฏิบตัสิ าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันี ้
 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีอยู่ใน กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่งเดินทาง ไป-กลบั จากประเทศกลุ่มเส่ียง ตามท่ีประกาศโดยกรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุขดงันี ้ จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ออสเตรีย เบลเยียม มาเลเซีย แคนาดา 

โปรตุเกส บราซิล เช็กเกีย อิสราเอล ออสเตรเลีย เกาะไอร์แลนด์ ปากีสถาน ฟินแลนด์ ตุรกี กรีซ ชิลี  ลักเซมเบิร์ก 

โปแลนด์ เอกวาดอร์ ฝร่ังเศส สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์  สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี 

ญี่ ปุ่น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563) หรือคนใกล้ชิดของผู้ ถือหุ้นเพิ่งเดนิทาง ไป-กลบั จากประเทศกลุ่มเส่ียง และยงัอยู่ในช่วงท่ีควรเฝ้าระวงั 

หรือ กกัตวั 14 วนั บริษัทฯขอความร่วมมือให้ทา่นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมแทน โดย

ให้ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานตา่งๆ มาท่ีบริษัทฯ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
 

2. ผู้ ถือหุ้นมีอาการเก่ียวกบัทางเดนิหายใจ หรือ มีอณุหภมูิร่างกายสงูกวา่ 37.5 องศา บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะ

ให้ผู้ อ่ืน หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมแทน โดยให้ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาท่ีบริษัทฯ 

ตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
 

3. บริษัทฯ จะตัง้จุดคดักรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ ด้านหน้าห้องประชุม เพ่ือตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของผู้ เข้าร่วมประชุม ใน

กรณีท่ีพบว่าผู้ เข้าร่วมประชุม มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการต้องสงสยั บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่าน งด การเข้า

ร่วมประชมุและให้ทา่นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน  
 

4. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกเพิ่มเตมิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีอาจจะไม่มาร่วมประชมุด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชุม บริษัทฯได้

จดัให้มีการเผยแพร่การประชุมผ่าน WEBSITE ของบริษัทฯสามารถดรูายละเอียดได้ท่ี  www.everland-live.com โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่

ระบบด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ตามท่ีระบุในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ และระบุช่ือ “นายก าธร อุดมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสาววนิดา มจัฉิมานนท์” กรรมการ

อิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8) และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อม

เอกสารประกอบไปท่ี บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั เลขท่ี 223/96 ชัน้ 21 คนัทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2563 จกัเป็นพระคณุอย่างยิ่ง 

 

 

หมายเหตุ : ประเทศกลุม่เสี่ยง หมายถึงประเทศที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณะสขุเม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามหากทางกระทรวงสาธารณะ

สขุได้มีการประกาศเพิ่มประเทศกลุม่เสี่ยงประเทศใหม ่หลงัจากนี ้ทางบริษัทฯ ขอนบัรวมประเทศใหม่ดงักล่าวเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงตามแนวปฏิบตัิการเข้า

ร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 2563 ในครัง้นีด้้วย 

http://www.everland-live.com/
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ท่ี EVER 006/2563 

 
วนัท่ี 9 เมษายน 2563 
 

 
เร่ือง   เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  
เรียน   ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  
ล ำดับที่  รำยละเอยีด                   หน้ำที่   

1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี2562 เมือ่วนัท่ี 26 เมษายน 2562   12 
2. รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบรหสัคิวอาร์โค้ด (QR Code)     - 
3. คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)              21 
4. รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอชื่อเลือกตัง้   22 
5. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น  24 
6. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ  27 
7. หนงัสือมอบฉันทะ  29  
8. รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชมุ  43 
9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์  47 
10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ  48 

    
 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ได้มมีติเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคารท่ี 28               
เมษายน 2563 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 10 อาคารคนัทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขท่ี 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้
 
วำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้จัดขึน้เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนา

รายงานการประชมุท่ีแนบมาพร้อมนี ้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำและรำยงำนประจ ำปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ท่ี

ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
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ล าดบัท่ี 2) ได้จดัท าขึน้ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยหากผู้ ถือหุ้นท่านใด   มคีวามประสงค์ต้องการรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 ) ท่ีได้จดัส่งมาในครัง้นี ้
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและ
รายงานประจ าปี 2562 ดงักล่าว 
 

การลงมติ  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

 
วำระที่ 3       พจิำรณำอนุมตัิงบกำรเงนิส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทฯขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ( สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 ) ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้ซึ่งสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

                                                   ( หน่วย : ล้านบาท ) 

รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 9,893.34 6,391.66 

หนีส้ินรวม 7,309.08 3,768.43 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,584.26 2,623.23 

รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ 4,851.15 4,392.90 

รายได้รวม 4,890.41 4,479.76 

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงาน  310.86 156.94 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 323.84 - 
 

 ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562             
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบด้วยแล้ว 
 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 4   พจิำรณำอนุมตัิงดจัดสรรก ำไรและตัง้ทุนส ำรองตำมกฎหมำยประจ ำปี 2562 และงดจ่ำยเงนิปันผล 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามนยัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535  และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 47 ก าหนด
ว่า บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี ้
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 ก าหนดห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรในกรณีท่ีบริษัทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมใิห้แบ่งปันผล 
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ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านมาบริษัทมีก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จ านวน       156,939,067   . บาท ซึ่ง เมื่อน ามาหักขาดทุนสะสมยกมา ท าให้งบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทในปี 2562 มขีาดทนุสะสมเป็นจ านวน          460,226,617           บาท 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร)                                            (หน่วย : บาท) 

รำยละเอยีด ปี 2562 ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่ ) 

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

ทนุช าระแล้ว 3,884,784,546 3,884,784,546 
ส่วนต ่ามลูค่าหุ้น (813,820,591) (813,820,591) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม   

 - จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,488,954 12,488,954 

 - ยงัไมไ่ด้จดัสรร (460,226,617) (617,615,684) 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,623,226,292 2,466,287,225 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร 
ด้วยเหตดุงักล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจดัสรรก าไรเพื่อตัง้ทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระของบริษัทฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวดท่ี 4 ในส่วนของคณะกรรมการ ข้อท่ี 16 ระบุว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได้ 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี  2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว               
ให้จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 

ในปี 2563 มกีรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช  กรรมการ  
2. นางสภุทัรา เชือ้รอต             กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 

ดงันัน้ บริษัทฯขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้    นางสภุทัรา เชือ้รอต   . ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  
   

ทัง้นี ้ในส่วนของ              นายพิรัส ประดิษฐวณิช             กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน                      
ได้แจ้งความประสงค์ไมข่อรับต าแหน่งต่อ เนื่องจากปัญหาสขุภาพ ดงันัน้ บริษัทฯจึงได้สรรหากรรมการท่ีเหมาะสมและ
ไมม่คีณุสมบตัิท่ีต้องห้ามตามกฎหมายจึงขอเสนอแต่งตัง้           นางสาวจรรยา คงมัน่        เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทน                 นายพิรัส ประดิษฐวณิช         .กรรมการท่ีครบตามวาระในครัง้นี ้      
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 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี ้
1) ขอเสนอแต่งตัง้   นางสภุทัรา เชือ้รอต    ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2) ขอเสนอแต่งตัง้       นางสาวจรรยา คงมั่น     เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน      นายพิรัส ประดิษฐวณิช       
กรรมการท่ีครบตามวาระในครัง้นี ้ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิของกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ทัง้ 2 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วยล าดบัท่ี 4 )  

 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 6  พจิำรณำอนุมตัิเปลี่ยนแปลงชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซึ่งมอี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบริษัท 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

สืบเน่ืองมาจากวาระท่ี 5 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาวจรรยา คงมัน่ ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน               
นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้รวมทัง้ นายพิรัส ประดิษฐวณิช เป็นกรรมการ           
ผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
ในครัง้นี ้บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท         
โดยยกเลิกอ านาจกรรมการเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นดงันี ้
 

 ชื่อและจ ำนวนกรรมกำรซึ่งมอี ำนำจลงลำยมอืชื่อแทนบริษัท คือ 
“นำยสวิจัก ร์ โลจำยะ ประธำนคณะกรรมกำรลงลำยมือชื่ อและประทับตรำส ำคัญของบริ ษัท หรือ                
นำงสำวจรรยำ คงมั่น และนำยอภิชยั โภชกปริภัณฑ์ ลงลำยมอืชื่อร่วมกันและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท”        

 

ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัท ตามรายละเอียดกดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ  

 

  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงชื่อและจ านวน
กรรมการซึ่งมอี านาจลงลายมอืชื่อแทนบริษัท ตามรายละเอียดท่ีได้น าเสนอดงักล่าวข้างต้น 
 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วำระที่ 7 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2563     
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ก าหนดว่า กรรมการ             
มสีิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อ่ืน ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ              
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ จึงเรียนมาเพื่อเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ให้ได้รับ
เท่ากับค่าตอบแทนของปี 2562 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
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เบีย้ประชุมคณะกรรมกำร 
ต ำแหน่ง เบีย้ประชุม(บำท/ครัง้) 

ปี 2563 ปี 2562 

ประธานกรรมการ  10,000 10,000 

รองประธานกรรมการ  7,500 7,500 

กรรมการ  5,000 5,000 
 

เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ต ำแหน่ง เบีย้ประชุม(บำท/ครัง้) 

ปี 2563 ปี2562 

ประธานกรรมการ  42,500 42,500 

รองประธานกรรมการ  40,000 40,000 

กรรมการ  10,000 10,000 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562 
 

  การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ                 
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่  8   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2563 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนคค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2563 คงันัน้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี จาก
บริษัท คีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศสอบบัญชี จ ากัค ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไค้เสียกับ 
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลคังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยประจ าปี 2563 คงัมรีายนามผู้สอบบญัชีคงัต่อไปนี ้ 
 

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 

ดร. ศภุมติร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 

นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4325หรือ 

นางนิสากร  ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 

นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7731 หรือ 
 

ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท 

   
โดยก าหนดคา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนไมเ่กิน  9,000,000  บาท โดยรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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                   ค่ำตอบแทน                 (หน่วย : บาท )         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก                
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศสอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ 
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยประจ าปี 2563 โดยมคี่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนไมเ่กิน  9,000,000   บาท 

 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมตัิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เพื่อเป็นการสนบัสนนุการลงทนุ การขยายธรุกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้           
ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมลูค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 

บำท (ห้ำพนัล้ำนบำท) หรือเทียบเท่า โดยมรีายละเอียดดงันี ้
 
 
 

 

ล ำดับ
ที่ 

บริษัท 
ค่ำตอบแทนรวมทัง้ปี (บำท) 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

1 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน)          2,525,000          2,320,000                205,000  

2 บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จ ากัด             210,000             210,000                     -       

3 บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จ ากัด             630,000             630,000                     -       

4 บริษัท เดอะ วิลล่า (หวัหิน) จ ากดั             640,000             630,000                 10,000  

5 บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด             940,000             840,000                100,000  

6 บริษัท เอเวอร์ซิตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด             725,000             700,000                 25,000  

7 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด             210,000             210,000                     -       

8 บริษัท มาย อเวนิว จ ากัด             210,000             260,000                (50,000) 

9 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จ ากัด             280,000             280,000                     -       

10 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าษฎร์ จ ากัด             660,000             660,000                     -       

11 บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จ ากดั             290,000             290,000                     -       

12 บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จ ากัด             210,000             210,000                     -       

13 บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากัด             710,000             710,000                     -       

14 บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จ ากดั             760,000             760,000                     -       

รวมทัง้หมด(บำท/ปี) 9,000,000 8,710,000 290,000 
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วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการประกอบธรุกิจทัว่ไป และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท
และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อ
วตัถปุระสงค์อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ชนิดระบชุื่อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้
ค า้ประกัน มหีรือไมม่ผีู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราวและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

สกุลเงนิ : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
มลูค่ำรวมของหุ้นกู้  : มลูค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไมเ่กิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพนัล้านบาท) หรือเงินในสกลุอ่ืนใน

จ านวนท่ีเทียบเท่า ทัง้นีบ้ริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว 
และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้ นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนใน
รูปแบบต่างๆ กันได้ในวนัเดียวกัน (Revolving Basis) ทัง้นีหุ้้นกู้ ท่ีบริษัทออกและจ าหน่ายแล้ว 
แต่ยงัไมไ่ด้รับการไถ่ถอน ไมว่่า ณ ขณะในขณะหน่ึงจะต้องมจี านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ข้างต้น 

อตัรำดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 
อำยุ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนด

ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

กำรไถ่ถอนก่อน
ครบก ำหนดอำยุ 

: ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด ทัง้นีขึ้น้อยู่
กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแต่ละคราว 

กำรเสนอขำย : เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทยอย
ออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนใน
วงจ ากัด และ/หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมผีลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

 

และขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 
และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไมจ่ ากัดเพียง) เร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปนี  ้

 

1)  การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง  
(แต่ไมจ่ ากัดเฉพาะ) เช่น การก าหนดชื่อหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกัน (ถ้าม)ี สกลุเงิน จ านวนเงิน อาย ุมลูค่าท่ีตราไว้ ราคา
เสอนขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน 
วิธีการจดัสรร และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อ านวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร โดยการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กันครัง้เดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ 

 
2)  ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงักล่าว และมอี านาจแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ                
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นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้จดัจ าหน่าย และ/หรือ ผู้ รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือ ท่ีปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บคุคล
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน 
เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนีห้รือตลาดรองอ่ืนๆ 

3)  การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไมจ่ ากัดเพียง) ค าขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและ
หลกัฐานต่างๆ ท่ีต้องยื่นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว ตลอดจนติต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงานอ่ืน หรือ บคุคลอื่นใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4)  การด าเนินการอ่ืนใด ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ของบริษัทบรรลุผลส าเร็จและ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมลูค่าเสนอขายไม่
เกิน  5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท)  หรือเทียบเท่า รวมทัง้มอบอ านาจให้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายให้มอี านาจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไมจ่ ากัดเพียง) เร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 

 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วำระที่ 10 พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
 

ทัง้นี ้ บริษัทฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมสีิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  
(Record Date) ในวนัท่ี 13 มนีาคม 2563  

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 
12.00 น. และหากท่านมคีวามประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ               
ในหนงัสือมอบฉันทะ ( สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7 ) โดยหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวนีต้้องน ามามอบให้บริษัทฯก่อนเร่ิมการประชมุ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือ
มอบฉันทะ และระบชุื่อ “นายก าธร อดุมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสาววนิดา มจัฉิมานนท์” 
กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด เลขท่ี 223/96 ชัน้ 21 คันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ                
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2563 จกัเป็นพระคณุอย่างยิ่ง 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 
     

                    
 ( นายสวิจกัร์ โลจายะ )  

                  ประธานคณะกรรมการ    
                                                                                  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน)                   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

   รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
…………………………………………………………………….. 

ประชมุเมือ่วนัท่ี ในวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชัน้11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขท่ี 8-10 ถนน 
สขุมุวิท ซอย20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มผีู้ ถือหุ้นมาเข้าประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุ ณ ขณะท่ีเปิดการประชุมจ านวน 74 
คน นบัจ านวนหุ้นได้  1,463,739,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  37.68  ของจ านวนหุ้นช าระแล้วทัง้หมด และมีผู้ ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้
ในแต่ละวาระ ท าให้มผีู้ เข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 96 คน จ านวน 1,496,438,060 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.52 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วทัง้หมด 
โดยมนีายสวิจกัร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี ้และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกล่าวแนะน าคณะกรรมการและ
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้รวมทัง้ชีแ้จงเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี  ้
 

 คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ   ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการ (ประธานท่ีประชมุ) 
2. นายก าธร อดุมฤทธิรุจ   รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์   กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.นายพิรัส ประดิษฐวนิช   กรรมการ 
5. นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์  กรรมการ 

 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัช ีและการเงนิของบริษัท 
คณุทชัชกร สมจิตติ์ชอบ 

 

ตัวแทนผู้สอบบญัช ี 
 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด ได้แก่ 

1. คณุนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ 
2. คณุณฏัฐา ธนสมบรูณ์ 

 

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทชีแ้จงเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนใน 
แต่ละวาระ ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง 
ประธานก็จะขอสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผู้ ถือหุ้นทกุท่านมมีติเป็นเอกฉันท์ อนมุตัิตามท่ีประธานเสนอ แต่ถ้ามผีู้ ใดคัดค้านหรือประสงค์จะ
งดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยกาเคร่ืองหมาย(X) ลง
ในกรอบสี่เหลี่ยมในบตัรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ชูมือขึน้และรอให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสียงก็ถือว่าอนมุตัิ 

 

หลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี  ้
 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
 ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี  ้ดังนี  ้ การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561              

ซึ่งประชมุเมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเพชรไพลิน ชัน้11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขท่ี 8-10 ถนนสุขุมวิท 
ซอย20 คลองเตย กรุงเทพมหานคร มวีาระน าเสนอเพื่อพิจารณารวมทัง้สิน้ 8 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงาน
การประชมุฉบบัท่ีได้น าส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกับหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้  
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มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 
2561 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 1 ดงันี ้

เห็นด้วย 1,493,807,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

รวม 1,494,007,941 เสียง คดิเป็นร้อยละ100 ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
  หมายเหตุ  ในวาระท่ี 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 4 คน ซึง่มีจ านวนหุ้นรวม 30,268,000 หุ้น 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2561 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบ ปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2561                      

ในรูปแบบรหสัคิวอาร์โค้ด (QR Code)ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

 
 มติ ท่ีประชมุได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2561ท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 หมายเหตุ -  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณุทชัชกร สมจิตติ์ชอบ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วนัน้ 
                      ( หน่วย : ล้านบาท ) 

รายละเอยีด งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์รวม 11,097.12 8,921.40 

หนีส้ินรวม 8,755.71 6,379.75 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,341.40  2,541.65 

รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ 1,125.51 707.51 

รายได้รวม 1,148.00  741.63 

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงาน  (301.89) (207.86) 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (293.31) - 
 

 โดยในวาระนีม้ผีู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้
 ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 

เนื่องจากการ presentation ผลประกอบการปี2561 มโีครงการใหญ่หน่ึงโครงการคือโครงการโพลิแทน  บรีส ซึ่งมียอดขายเติบโต
ขึน้และจากท่ีติดตามข่าวเคยมกีารให้ข่าวเมื่อปี2561 ผลประกอบการไม่ขาดทุนหรืออาจจะมีก าไรเล็กน้อย แต่จากผลประกอบ
กลายเป็นมผีลขาดทนุมากกว่าเดิม ไมท่ราบว่าสาเหตหุลกัท่ีท าให้การคาดการณ์ผิดไปจากท่ีเคยให้ข่าวเกิดจากสาเหตอุะไร 

  ค าตอบ  (ประธานฯ)  
อธิบายแบบภาพรวม ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมามกีารลงทนุในโครงการคอนโดมเินียมท่ีเป็นตึกใหญ่อยู่สองโครงการ โครงการแรก 
คือ โพลิแทน ลิฟ  มลูค่าโครงการอยู่ประมาณ 6,500 ล้านบาท ส่วนอีกโครงการหน่ึงที่ด าเนินการก่อสร้างไปแล้วมากกว่า 50% ซึ่ง
มีมลูค่าโครงการอยู่ประมาณ  7,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่สองโครงการในปีท่ีผ่านมาจึงส่งผลให้บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพื่อประกอบกับการด าเนินการในคอนโดมิเนียมทัง้สองโครงการรวมทัง้บริษัทมีการด าเนินการโครงการ
แนวราบ โดยบริษัทได้มีการจัดทีมงานของโครงการแนวราบเป็นจ านวนมากเพื่อเตรียมเปิดโครงการของแนวราบของบริษัท                
ซึ่งโครงการแนวราบ คือ โครงการเอเวอร์ ซิตี ้ซึ่งมีมลูค่าโครงการอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างท่ีจะสูง 
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ประกอบกับธรุกิจในกลุ่มโรงพยาบาล ของบริษัท มกีารตัง้ด้อยค่าประมาณ 80 ล้านบาท ดังนัน้ จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 
ค่อนข้างสูง และในขณะเดียวกันการด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ของบริษัทนัน้ มีการทยอยโอนกรรมสิทธ์ิจ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการโพลิแทน บรีส ซึ่งเป็นตึกขนาดเล็ก   มจี านวน 8 ชัน้  ซึ่งมจี านวน ยนิูต ในการขายไมไ่ด้สงูมาก แต่ทัง้นีใ้นช่วงไตรมาสท่ี 1 
ของปี 2562 บริษัท ได้เร่ิมด าเนินการขาย ตึกใหญ่ แล้ว   และอีกหน่ึงเหตผุลท่ีส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทสงูเกิดจากค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของการท าแผนการตลาดของบริษัท  โดยเฉพาะในส่วนของโครงการในเฟส4 โพลิแทน อควา ดังนัน้จากภาพรวมของผล
ประกอบการ ของบริษัทในปี 2561 นัน้ ค่อนข้างสงูเมือ่เทียบกับรายได้ จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทติดลบแต่ทัง้นี ้ในปี
2562 นีบ้ริษัท จะมกีารรับรู้รายได้จากทัง้โครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดเล็กรวมทัง้โครงการแนวราบเพิ่มมากขึน้จากปีท่ี
แล้ว 
 

ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
การออกมาตรการ มาตรการ LTV กับการป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ ของธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทได้รับผลกระทบหรือไม่ 

  ค าตอบ  (ประธานฯ)  
ส าหรับเร่ืองของมาตรการ LTV ดงักล่าว จะเร่ิมใช้ในเดือนเมษายน 2562 นี ้ซึ่งใน 2-3 ปีท่ีผ่านมาธนาคารพาณิชย์ท่ีปล่อยสินเชื่อท่ี
อยู่อาศยั ให้กับ ผู้กู้   ค่อนข้างมคีวามระมดัระวงั จึงอนมุตัิสินเชื่อเพื่อซือ้ท่ีอยู่อาศยัลดน้อยลง  ซึ่งการมีมาตรการLTV เพิ่มขึน้อีกก็
จะส่งผลให้มกีารอนมุตัิสินเชื่อ ให้กับ ลกูค้า ด้วยเช่นกัน ส าหรับยอดขายท่ีผ่านมาของบริษัทนัน้ เร่ิมทยอยโอนกรรมสิทธ์ิ ส่วนหน่ึง
มาจากการซือ้ก่อน วันท่ี 15 ตุลาคม 2561 ดังนัน้ ช่วงแรกของการโอนกรรมสิทธ์ิ ทัง้หมดนัน้ ได้รับผลกระทบ จากมาตรการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไมส่งูมาก แต่หลงัจากมาตรการดงักล่าวเร่ิมบงัคบัใช้ ก็จะส่งผลกระทบถึงบริษัทเช่นกัน ซึ่งปัจจบุนับริษัท
ก าลงัอยู่ระหว่างประเมนิผลกระทบท่ีบริษัทจะได้รับจากมาตรการดงักล่าวว่าสามารถด าเนินการได้อย่างไรบ้าง แต่ทัง้นี ้บริษัทได้
ติดตามในส่วนของส านกังานท่ีดินว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงเร่ืองการโอนกรรมสิทธ์ิ หรือไม่อย่างไร เพราะเน่ืองจาก หลักการของ
มาตรการ LTV ดงักล่าว คือ ส าหรับบ้านหลงัแรก ธนาคารจะอนุมตัิวงเงินสินเชื่อจ านวน 90% ส่วนของบ้านหลังท่ีสองประมาณ 
80% และหลังท่ีสามประมาณ 70%  ซึ่งจากการออกมาตรการดังกล่าว ของ ธนาคารแห่งประทศไทยนัน้ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ ดงันัน้ ทางรัฐบาลจึงได้มกีารเจรจา กับทางธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งภาค
อสงัหาริมทรัพย์เป็นภาคธรุกิจท่ีค่อนข้างใหญ่จึงส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เพราะฉะนัน้ทางกระทรวงการคลัง จึง
ต้องมกีารเจรจาต่อรองกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสมาคมอสงัหาริมทรัพย์เองก็เช่นกันเพื่อมีวัตถุประสงค์ท่ีตรงกัน ซึ่ง
ปัจจบุนั บริษัทก าลงัพิจารณาผลโดยทัว่ไปว่าจะมผีลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อบริษัท 
 

ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
ตามท่ีได้ทราบข่าวว่าท่ีดินท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ท่ีทางบริษัทจะขายให้กับกลุ่มคนจีน ไมท่ราบว่าทางบริษัทด าเนินการถึงขัน้ตอนไหน 

  ค าตอบ  (ประธานฯ)  
ผู้ซือ้ วางมดัจ าให้กับบริษัทแล้วซึ่งทางบริษัทได้ด าเนินการยกเลิกสญัญากับทางผู้ซือ้แล้วแต่ทางผู้ซือ้ขอเจรจาต่อรองกับทางบริษัท 
 

ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
หากมกีารยกเลิกสญัญา บริษัทสามารถยึดเงินมดัจ าได้ใช่หรือไม ่
ค าตอบ  (ประธานฯ) 
สามารถท าได้แต่ ปัจจบุนัอยู่ในขัน้ตอนการด าเนินเจรจาต่อรอง 

 

ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
ค าถามแรก  
ในส่วนของ Pre -Sale ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2561 นัน้ ได้มีการแจ้งว่ามีจ านวน 9,000 กว่าล้านบาท           
ซึ่งรอโอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่งไม่ทราบว่า Breakdown สามารถรับรู้รายได้ประมาณเท่าไหร่ และสามารถรับรู้รายได้ปีนี ท้ัง้หมดหรือไม ่
หรือบางส่วนจะรับรู้รายได้ในปีหน้า 
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ค าถามที่สอง  
ในส่วนของสินค้ารอขายนัน้ Value อยู่ท่ีประมาณ 7,000 พนักว่าล้านบาท ซึ่งหากในส่วนของ Pre -Sale Backlog ประมาณ9,000 
กว่าล้านบาท ดงันัน้ไมท่ราบว่าโอนกรรมสิทธ์ิจะได้ประมานเท่าไร และหากโอนกรรมสิทธ์ิหมดปีหน้าจะมีปัญหาเร่ืองการเติบโต
ของรายได้อย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ซึ่งไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการผู้ บริหารมีนโยบายกลยุทธ์เร่ืองการเติบโตของรายได้อย่าง
ต่อเนื่องหรือ เป็นลกัษณะของภเูขาขึน้สงูและลงสงู 
ค าตอบ  (ประธานฯ) 
ส าหรับคอนโดมิเนียม Backlog 9,000 ล้านบาท มาจากตึก โพลิแทน ไลฟ์ ซึ่งปัจจุบันเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว จึงเร่ิมทยอยรับรู้
รายได้ในทกุๆเดือน ส่วนส าหรับอีกหน่ึงตึกท่ีมียอด Backlog อยู่ประมาณ1,400 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสท่ี 3 
และไตรมาสที่ 4 ปีหน้า กล่าวคือ ไมไ่ด้รับรู้พร้อมกันในปีนีปี้เดียว ในส่วนของปี2562 ปีนีจ้ะมกีารรับรู้รายได้ประมาณ 5,000 ล้าน
บาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอเพื่อท่ีจะรับรู้รายได้ และในส่วนของ Backlog ท่ีรับรู้รายได้ไปแล้วอีกประมาณ 4,400 ล้านบาท ทัง้นีไ้ม่ได้
รวมในส่วนของรายได้จากโครงการแนวราบ 
 

ปัจจุบัน บริษัทได้วิเคราะห์ในเร่ืองของความเสี่ยงในเร่ืองของการเมืองด้วย รวมทัง้ ผลกระทบในส่วนของภาคธนาคาร                     
แห่งประเทศไทย  และขณะนีบ้ริษัทเตรียมการหาท าเลท่ีตัง้ เพื่อท าโครงการแนวราบ ซึ่งบริษัทต้องเตรียมการอย่างรอบคอบ          
เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีเป็นปัจจัยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ในส่วนของภาคธนาคารแห่ งประเทศไทย และในส่วน                
ของการเมอืง เป็นต้น   
 

เร่ืองของการวางแผนการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องนัน้ บริษัทได้วางแผนว่าบริษัทจะมีรายได้ท่ีเติบโตอย่างน้อยในปีนีแ้ละปี
หน้าในส่วนของ Backlog ซึ่งทยอยโอนกรรมสิทธ์ิแล้วปีละ 5,000 ล้านบาท ทัง้โครงการคอนโดมเินียมและโครงการแนวราบ 
 

ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
บริษัทมอีตัราก าไรขัน้ต้นของโครงการในส่วนของBacklog 9,000 กว่าล้าน ประมานก่ีเปอร์เซ็นต์ 
ค าตอบ  (ประธานฯ) 
กลุ่มคอนโดมิเนียมของบริษัทอัตราก าไรขัน้ต้นจะอยู่ประมาณ 30% โดยตามหลักindustry standard แล้วเฉลี่ยประมาณ15% 
ส าหรับรายโครงการ ส าหรับภาพรวมนัน้ต้องน ามาเฉลี่ย 
 

ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
ขาดทุนสะสมของบริษัทในปีนีป้ระมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งปีนีบ้ริษัทมีรายได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท ดังนัน้                  
บริษัทคาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณเมือ่ไหร่ 
ค าตอบ  (ประธานฯ) 
ปัจจบุนับริษัทขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 500 กว่าล้านบาท ซึ่งหากปีนีบ้ริษัททยอยโอนกรรมสิทธ์ิ ได้ตามเป้าหมายบริษัทจะมี
รายได้ปรับตวัสงูขึน้จากปีท่ีแล้ว บริษัทจะเร่ิมแก้ไขขาดทุนสะสมของบริษัทให้หายขาดจากขาดทุนสะสม ซึ่งหากบริษัทสามารถ
ล้างขาดทนุสะสมให้หมดไปจากงบการเงินของบริษัท และประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลก็คือ 50 % ของก าไรเป็นเกณฑ์
ของบริษัท  ซึ่งหากเป็นไปได้ตามเกณฑ์ดงักล่าวบริษัทจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ 
  
ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
เมือ่ไหร่บริษัทถึงจะสามารถจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
ค าตอบ  (ประธานฯ) 
คาดว่าประมาณปีหน้า 
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ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
ปีหน้าบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นพิเศษได้หรือไม ่  
ค าตอบ  (ประธานฯ) 
บริษัทไมส่ามารถก าหนดได้ เพราะเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ต้องมีการแก้ไขให้บริษัทหายขาดทุนสะสมให้แล้วเสร็จ
ก่อน จึงเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณา เร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทส าหรับปีบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 3 ดงันี ้

เห็นด้วย 1,496,178,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

รวม 1,496,378,060   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
    หมายเหตุ : ในวาระท่ี 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 17 คน ซึง่มีจ านวนหุ้นรวม  2,370,119 หุ้น 

 
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมตัิงดจัดสรรก าไรและตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2561 และงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี  เป็นผู้ ชี แ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารดังนี ต้ามนัยของมาตรา116 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ก าหนดว่า “ บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส ารอง ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่า
ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกว่าร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียน ” นอกจากนีต้ามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า  “ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมใิห้จ่ายเงินปันผล ” 

 

ทัง้นี ้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2561 มขีาดทนุส าหรับปี เป็นจ านวน 207,856,760 บาท ทัง้นีเ้มือ่น าขาดทนุส าหรับ
ปี 2561 ดงักล่าว รวมกับผลขาดทนุสะสมยกมา ท าให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2561 มีขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 
541,800,445 บาท 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงนิเฉพาะกิจการ)                                                               (หน่วย : บาท) 

รายละเอยีด ปี 2561 ปี 2560 

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

ทนุช าระแล้ว 3,884,784,546 3,884,784,546 
ส่วนต ่ามลูค่าหุ้น (813,820,591) (813,820,591) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม   

 - จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,488,954 12,488,954 

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

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

ส่วนได้เสียท่ีไมม่อี านาจควบคมุ - - 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,541,652,464 2,750,808,325 
 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงดจัดสรรก าไรและตัง้ทุนส ารองตามกฎหมาย
ประจ าปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
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มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงมมีติงดจดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระท่ี 4 ดงันี ้

เห็นด้วย 1,496,238,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

ไมเ่ห็นด้วย 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

รวม 1,496,438,060 เสียง คดิเป็นร้อยละ100 ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
      หมายเหตุ : ในวาระท่ี 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 1 คน ซึง่มีจ านวนหุ้นรวม 60,000 หุ้น 

 
วาระที่ 5    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ดังนี ้ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด ท่ี 4 ใน
ส่วนของคณะกรรมการ ข้อท่ี 16 ระบวุ่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจ
ถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได้ 

 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดแล้วให้จับ
สลากกนัว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 

ในปี 2562 มกีรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นายสวิจกัร์ โลจายะ   ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์  กรรมการ และรองประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 2 ท่านเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการ
 บริหารงานของบริษัท ดงันัน้ ท่ีประชมุสมควรเลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 
 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมมีติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหน่ึง รายละเอียดทัง้หมดตามท่ีประธานฯ เสนอทกุประการโดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 ดงันี ้
 

(1) นายสวิจักร์ โลจายะ 
เห็นด้วย 1,496,051,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 386,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

รวม 1,496,438,060  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
 

(2) นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์  

เห็นด้วย 1,496,051,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 386,470 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

รวม 1,496,438,060   เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561       
ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ดังนี ้ ตามมาตรา 90  แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก าหนดว่า กรรมการมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา  และลงมติด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนมาเพื่อเสนอก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2561 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม(บาท/ครัง้) 

ปี 2562 ปี 2561 

ประธานกรรมการ  10,000 10,000 

รองประธานกรรมการ  7,500 7,500 

กรรมการ  5,000 5,000 
 

  เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม(บาท/ครัง้) 

ปี 2562 ปี2561 

ประธานกรรมการ  42,500 42,500 

รองประธานกรรมการ  40,000 40,000 

กรรมการ  10,000 10,000 
 

 โดยในวาระนีม้ผีู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้
ค าถาม (ผู้ ถือหุ้น ไมไ่ด้แจ้งชื่อ) 
บริษัทอ่ืนเบีย้ประชุมของประธานคณะกรรมการบริษัทจะสูงท่ีสุด แต่ท าไมของบริษัทประธานคณะกรรมการตรวจสอบสูงกว่า
คณะกรรมการบริษัท 

 ค าตอบ  (ประธานฯ)  
ในส่วนของบริษัทนัน้ มนีโยบายแบบนีม้าโดยตลอดทกุปี 

 
 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมมีติอนมุตัิให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 ตามท่ีประธานฯ 

เสนอ โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6 ดงันี ้
เห็นด้วย 1,382,169,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99   ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง                  -        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

รวม 1,382,369,360 เสียง คดิเป็นร้อยละ100 ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
หมายเหตุ ไม่นบัเสียงของนายสวจิกัร์ โลจายะ  จ านวน 114,068,700 เสียง เน่ืองจากมีสว่นได้เสียในวาระท่ี 6 

 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสาร ดงันี ้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ดังนัน้ คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศสอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบญัชีซึ่งไมม่คีวามสมัพนัธ์และไมม่สี่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ าปี 2562 ดงัมรีายนามผู้สอบบญัชีดงัต่อไปนี ้
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ผู้สอบบญัช ี

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 

ดร. ศภุมติร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 

นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4325หรือ 

นางนิสากร  ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 

นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7731 หรือ 
 

ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท 
 

โดยก าหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีส าหรับปี 2561เป็นจ านวนไมเ่กิน 9,000,000 บาทโดยรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

       ค่าตอบแทน                                                      (หน่วย : บาท)                
 
 
 
 
 

  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        หมายเหตุ : ล าดบัท่ี 14 เป็นบริษัทย่อยแหง่ใหม่ของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ในระหว่างปี 2561 
 

  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562 ตามท่ีประธานฯ เสนอ                
ทกุประการ โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 7 ดงันี ้

เห็นด้วย 1,496,438,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
ไมเ่ห็นด้วย -   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง -       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสีิทธิออกเสียง 
รวม 1,496,438,060  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100 ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

ล าดับที่ บริษัท 
ค่าตอบแทนรวมทัง้ปี (บาท) 

ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

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

2 บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จ ากัด 210,000 210,000 - 

3 บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จ ากัด 630,000 630,000 - 

4 บริษัท เดอะ วิลล่า (หวัหิน) จ ากดั 630,000 630,000 - 

5 บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 840,000 820,000 20,000 

6 บริษัท เอเวอร์ซิตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 700,000 610,000 (90,000) 

7 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 210,000 210,000 - 

8 บริษัท มาย ฮอสพิทอล จ ากัด 280,000 280,000 - 

9 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าษฎร์ จ ากัด 660,000 660,000 - 

10 บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จ ากดั 290,000 290,000 - 

11 บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จ ากัด 210,000 210,000 - 

12 บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากัด 710,000 710,000 - 

13 บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จ ากดั 760,000 760,000 - 

14 บริษัท มาย อเวนิว จ ากัด 260,000 150,000* 110,000 

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



 

หน้า 20  

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

-  ไมม่ผีู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณา 

 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในครัง้นีแ้ละกล่าวปิดการประชมุ 

                  
 

ปิดประชมุเวลา 15.14 น.  

      
 
 

   ลงชื่อ……………………………….……………….ประธานท่ีประชมุ 
                                     ( นายสวิจกัร์ โลจายะ)         
 

                           
                        รับรองว่าถกูต้อง   

 
 

ลงชื่อ……………………………….…….............กรรมการ                
                              ( นายสวิจกัร์ โลจายะ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 
คุณสมบตัิของกรรมการอสิระ (กรรมการตรวจสอบ) 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง “กรรมการอิสระ” ซึ่งก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย“กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการท่ีมคีณุสมบตัิดงันี ้

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมสี่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เ ป็น
ผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคมุของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย  หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่ง  

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้ 
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืมค า้ประกัน        
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่อ
อีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมตีวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อน
วนัท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบคุคลเดียวกัน 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
ผู้ขออนญุาตและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมนียั ผู้มอี านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของผู้ ขออนุญาต บริษั ทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักัดอยู่  เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมนียั ผู้มอี านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ ขออนุญาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมนียัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมสี่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้
ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

9) ไมม่ลีกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

รายละเอยีดการเสนอแต่งตัง้กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสภุทัรา เชือ้รอต         

อายุ (ปี) 60 
ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)  
EVER 

 
-ไมม่ ี– 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 5 เดือน (เข้าด ารงต าแหน่งเมือ่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2551) 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภท : บริษัทจ ากัด(มหาชน)     
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด(มหาชน) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประเภท : บริษัทจ ากัด / องค์กรอื่นๆ     

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากัด ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

2534 - ปัจจบุนั เลขานกุารและผู้จดัการส านกังาน 
(ด้านบญัชีการเงิน)  

บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมาย              
มชียัฤชพุนัธุ์ จ ากัด 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ประเภท : หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2525 - 2534 นิติกร 4 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค สาธารณปูโภค 
 

      การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
บริษัทจดทะเบยีน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 
บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขนั หรือเกี่ยวเนื่อง 

กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จ านวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 

1 แห่ง กรรมการตรวจสอบ - -ไมม่ี- 
1 แห่ง กรรมการ 1 แห่ง -ไมม่ี- 

 

   การมคีวามสมัพนัธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา 
1) เป็นกรรมการที่มส่ีวนได้เสียในบริษัทใหญ่   :  ไมม่ี 
2) เป็นกรรมการที่มส่ีวนได้เสียในบริษัทย่อย   :  ไมม่ี 
3)  เป็นกรรมการที่มส่ีวนได้เสียในบริษัทร่วม    :  ไมม่ี 
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :   ไมม่ี 
การเข้าประชุมในรอบปี 2562   :   ประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
 
 
 



หน้า 23  

 

 
 
 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจรรยา คงมัน่ 
อายุ (ปี)   55 
ต าแหน่ง กรรมการ 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต , มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หลักสูตรการอบ - อยู่ระหว่างอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)            
รุ่นท่ี 170/2563 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
EVER 

น้อยกว่า 0.01%  (ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563) 
66 หุ้น 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  - 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภท : บริษัทจ ากัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลกัษณะ/ประเภทธรุกิจ 

2550 – กมุภาพนัธ์ 2563 ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน 

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) ธรุกิจ IT และบริหารสินทรัพย์ 

ประเภท : บริษัทจ ากัด 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลกัษณะ/ประเภทธรุกิจ 

มนีาคม 2563- ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท เดอะวิลล่า (หวัหิน) จ ากัด ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2547-2550 ผู้จดัการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท แคนเดอร์ แมเนจเมนท์ จ ากัด ธรุกิจบริหารสินทรัพย์ 

2540-2547 ผู้จดัการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท บางกอก แมเนจเมนท์ เรียลตี ้จ ากัด ธรุกิจบริหารสินทรัพย์ 

2535-2540 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท วาเคไทย จ ากัด ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
บริษัทจดทะเบยีน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน) 
บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขนั หรือเกี่ยวเนื่อง 

กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จ านวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ - -ไมม่ี- 
- กรรมการ - -ไมม่ี- 

 

การมคีวามสมัพนัธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วงระยะเวลา 2  ปีท่ีผ่านมา 
1) เป็นกรรมการที่มส่ีวนได้เสียในบริษัทใหญ่   :  ไมม่ี 
2) เป็นกรรมการที่มส่ีวนได้เสียในบริษัทย่อย   :  ไมม่ี 
3) เป็นกรรมการที่มส่ีวนได้เสียในบริษัทร่วม    :  ไมม่ี 

 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :   ไมม่ี 
การเข้าประชุมในรอบปี 2562   :   - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

 
ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
1. การปิดสมุดทะเบยีน 
(ข้อ 13)  บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้า ณ ส านกังานแห่งใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไมน้่อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 
 
2. การเรียกประชุม 
(ข้อ 34)  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 25 คน ซึ่งหุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด
จะเข้าชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

(ข้อ 35)  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัด
ใกล้เคียงก็ได้ 

(ข้อ 36)  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ือง
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใ ห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อย
กว่า 3 วนัด้วย 
 

3. องค์ประชุม 
(ข้อ 37)  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมผีู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนบัรวมกันได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1  ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงับไป ถ้าการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า  7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

(ข้อ 38) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
จะต้องลงวันท่ีและลายมือชื่อของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  หนังสือมอบฉันทะนี ้
จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ  

 (ข้อ 39)  ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นโดยต าแหน่ง ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมแีต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชมุ  
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4. คะแนนเสียง 
(ข้อ 40)  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี  ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าร้อยละ75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้   
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
5. การเลือกกรรมการ 
(ข้อ 15) การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้

15.1 ผู้ ถือหุ้นคนหน่ึงมคีะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆคน ตามแต่

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 15.1 ทัง้หมดจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

15.3 บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนท่ีพึงจะมี หรือพึงจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา มคีะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีพึงจะมี
หรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
6. ระเบยีบวาระการประชุม 
(ข้อ 41) กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามดีงันี ้ 

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุ แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
(2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3)  พิจารณาการจดัสรรเงินก าไร 
(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
(6)  กิจการอ่ืน ๆ  
 

7. การแบ่งเงนิปันผล 
 (ข้อ 46 )  ห้ามมใิห้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมใิห้แบ่งเงินปันผล  

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน  
ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไมค่รบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปัน
ผลทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมือ่เห็นว่าบริษัทมผีลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้  
และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ ให้แจ้งเป็น
หนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย  
 

8. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
(ข้อ 47) บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิเข้าร่วมประชุม 

 
เอกสารท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดง มดีงันี  ้
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
     1.1 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประชาชน บตัร
ประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น 
     1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีบริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลง
ลายมอืชื่อของผู้ รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

(ค) เอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ โดยมรีายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
 
2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 
     2.1 กรณีผู้มอี านาจกระท าการแทนของนิติบคุคลเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ผู้ มีอ านาจจะท าการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน                     
บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ ถือหุ้ น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน ท่ี
เก่ียวข้องที่ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอี านาจของนิติบคุคล 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้ของผู้มีอ านาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มีอ านาจของนิติบุคคล                     
ลงลายมอืชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง) ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้โดยมรีายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน 
 
        2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลซึ่งออกโดยส่วนราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ หนังสือรับรองการเป็น         
นิติบคุคลต้องผ่านการรับรองจากโนตาร่ีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการท่ีมอี านาจไมเ่กิน 3 เดือน 

(ข) เอกสารใดท่ีมไิด้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอ านาจลงนาม
ผกูพนันิติบคุคล ลงนามรับรองค าแปล 
 

 
การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะตรวจสอบความสมบรูณ์ของหนังสือมอบฉันทะ 

และเปิดรับลงทะเบยีนผู้ เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่5) พ.ศ.2550 

PROXY Form A 
------------------------------------------- 

               เขียนท่ี .................................................... .......................................... 
               Written at 
               วนัท่ี ................. เดือน ................................ พ.ศ. ............................. 
               Date                  Month                       Year 
 (1) ขา้พเจา้ ........................................................................... ....................................... สัญชาติ ............................................................  
 I / We                                                            Nationality                     
อยู่บา้นเลขท่ี .................................... ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง.......................................................... ........................ 
Reside at                                           Road                                                            Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ/เขต .....................................................จงัหวดั ..........................................................รหสัไปรษณีย ์............................................................... 
Amphur / Khet               Province      Postal Code 
 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland  Public Company limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...................................................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) ขอมอบฉันทะให ้ 
      Hereby appoint 
      (1)................................................................................... ..................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                     Age             years, Resides at 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ...................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 
จงัหวดั ........................................ .................... รหสัไปรษณีย ์.................................. ........................... หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or  

(2)................................................................................... .................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                         Age         years, Resides at 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                           Amphur / Khet 
จงัหวดั ........................................ .................... รหสัไปรษณีย ์.................................. ........................... หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                     or 

(3)............................................................................. ........................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................... 
                                           Age        years, Resides at 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................................... อ าเภอ/เขต ..................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                           Amphur / Khet 
จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์.................................. ........................... 
Province                                                      Postal Code                                                                   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 วันอังคารที่ 28 
เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ช้ัน 10 อาคารคันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2020, on April 28, 2020,   
at 02.00 p.m. At 10th Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment there of. 
 

 กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 

      ลงช่ือ / Signed  ..................................................................  ผูม้อบฉันทะ Grantor 
               ( ................................................................) 
     ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
              ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
               ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
               ( .................................................................) 
หมายเหตุ:  ผูถื้อหุน้ท่ีจะมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน  

เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spli t 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. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประการกรมทะเบยีนการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B. 
------------------------------- 

               เขียนท่ี ........................................................................................ 
                Written at 
                วนัท่ี ................. เดือน ................................ พ.ศ. ...................... 
               Date                  Month                    Year 
 (1) ขา้พเจา้ ........................................................................... ........................................ สัญชาติ ............................................................  
 I / We                                                            Nationality                     
อยู่บา้นเลขท่ี .................................... ถนน .......................................................... ต าบล/แขวง.................................................................................. 
Reside at                                           Road                                                            Tambol / Khwaeng  
อ าเภอ/เขต .....................................................จงัหวดั .......................................................... รหสัไปรษณีย ์............................................................... 
Amphur / Khet               Province      Postal Code 
 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland Public Company limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...................................................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) ขอมอบฉันทะให ้ 
      Hereby appoint 
      (1)................................................... ..................................................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................... 
                                     Age             years, Resides at 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ...................................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 
จงัหวดั ........................................ .................... รหสัไปรษณีย ์.................................. ........................... หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(2)................................................................................... .................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  ........................................... 
                                                       Age                 years, Resides at 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ...................................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 
จงัหวดั ........................................ .................... รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or  

(3) นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ (กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด)์ อายุ .....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... 
  Miss Vanida Majjimanonda (Independent Director)                         Age   years, Resides at    
 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ......................................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 
จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์.................................. ........................... 
Province                                                      Postal Code                
 

(4) นาย ก  าธร อุดมฤทธิรุจ (กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด)์ อายุ ........................................ปี   อยู่บา้นเลขท่ี ................................................. 
  Mr.Kamtorn Udomritthiruj (Independent Director)                    Age                years, Resides at 
 
ถนน ....................................................... ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ........................................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 
จงัหวดั ......................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................................................. 
Province                                                      Postal Code                
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 วันอังคารที่ 28 
เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ  ช้ัน 10 อาคารคันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2020, on April 28, 2020,        
at 02.00 p.m. At 10th Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment there of. 
 
 

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

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year 2019 held on April 26, 2019. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
 

 วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2019 

ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
No voting on this agenda 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
Agenda No.3 Consideration to approve the annually financial statement (audited) for the year ended December 31, 2019. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก  าไรเพ่ือตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 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 2019. 
  (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
                   

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No.5 Consideration to appoint new directors instead of the directors whose term were expired 
 (ก)ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 : นางสุภทัรา เช้ือรอต 
Director Name: Mrs.Supatdra Chuarrot  

Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain  

ช่ือกรรมการ :  นางสาวจรรยา คงมัน่      
Director Name : Miss Janya  Kongmun 
Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  

          Approve          Disapprove         Abstain 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
Agenda No.6 To consider and approve the change of the name and number of directors authorized to sign on behalf of the company. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 พิจารณาก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 
Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2020. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก  าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2020. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
        

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
Agenda No.9 To consider and approve the issuance and offering of debentures. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
Agenda No.10 To Consider other issues (if any)  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  

Approve       Disapprove       Abstain        
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี 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 รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
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. 

กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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  ..................................................................  ผูม้อบฉันทะ Grantor 
               ( ................................................................) 
     ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
              ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  .................................................................. . ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
               ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
               ( .................................................................) 
 

หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแบบ 
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Along form attachment to proxy form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเวอร์แลนด์  จ ากัด (มหาชน) 
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  ช้ัน 10 อาคารคันทร่ี คอมเพล็กซ์ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2020, on April 28, 2020, at 
02.00 p.m. At 10th Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment there of. 
 

----------------------------------------------------------- 
      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)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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)ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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      
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         
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 
PROXY Form C 

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

                        เขียนท่ี ........................................................................................................... 
               Written at 
               วนัท่ี ................. เดือน ............................. ....... พ.ศ. ............................ 
               Date                  Month                           Year 
 (1)  ขา้พเจา้...................................................... ........................................................................................................................................ 
        I/We 
ส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี..........................................ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
Office located at No.                                    Road.                            Tumbol / Khwaeng   
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................... 
Amphur / Khet                              Province                               Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั............................................................................................................................ 
As the Custodian Operator of   
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Is/are the shareholder of Everland Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...................................................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) ขอมอบฉันทะให ้ 
      Hereby appoint 
      (1)................................................................................... ..................อาย ุ.....................................ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. 
                                          Age           years, Resides at 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ......................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                           Amphur / Khet 
จงัหวดั ........................................ .................... รหสัไปรษณีย ์.................................. ........................... หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or  

(2)................................................................................... .................อาย ุ.....................................ปี   อยู่บา้นเลขท่ี ............................... 
                                         Age       years, Resides at 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ........................................................................ 
Road                       Tumbol / Khwaeng                           Amphur / Khet 
จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
Province                                                      Postal Code                                                                   or 

(3) นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ (กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด)์ อายุ .....................................ปี   อยู่บา้นเลขท่ี........................................... 
  Miss Vanida Majjimanonda (Independent Director)                       Age   years, Resides at 
 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง .......................................... ................ อ าเภอ/เขต ......................................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 
จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย ์.................................. ........................... 
Province                                                      Postal Code                
 

(4) นาย ก  าธร อุดมฤทธิรุจ(กรรมการอิสระของบมจ.เอเวอร์แลนด)์ อายุ ........................................ปี   อยู่บา้นเลขท่ี ................................................. 
  Mr.Kamtorn Udomritthiruj (Independent Director)                   Age                 years, Resides at 
 
ถนน ....................................................... ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ........................................................................................... 
Road                       Tumbol / Khwaeng                      Amphur / Khet 
จงัหวดั ......................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................................................. 
Province                                                      Postal Code                
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 วันอังคารที่ 28 
เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  ช้ัน 10 อาคารคันทร่ี คอมเพล็กซ์ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2020, on April 28, 2020,         
at 02.00 p.m. At 10th Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment there of. 
 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows; 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant all of shares that have right to vote 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholder for the year held on April 26, 2019. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
                   

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
Agenda No.2 To acknowledge about the company performance and the annual report for the year ended 2019. 

ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
No voting on this agenda                    

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
Agenda No.3 To approve the financial statement for the year ended December 31, 2019. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 

Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
                    

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรก  าไรเพ่ือตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 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 2019. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No.5 Consideration to appoint new directors instead of the directors whose term were expired 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 : นางสุภทัรา เช้ือรอต 
Director Name: Mrs. Supatdra Chuarrot  

Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain  

ช่ือกรรมการ :  นางสาวจรรยา คงมัน่      
Director Name : Miss Janya  Kongmun 
Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  

          Approve          Disapprove         Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
Agenda No.6 To consider and approve the change of the name and number of directors authorized to sign on behalf of the company. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
 

วาระท่ี 7 พิจารณาก  าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 
 Agenda No.7 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2020. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก  าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
 Agenda No.8 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2020. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain 
                  

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
Agenda No.9 To consider and approve the issuance and offering of debentures. 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
Agenda No.10 To Consider other issues (if any)  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

(B)  The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
Ο เห็นดว้ย  Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  

Approve       Disapprove       Abstain    
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 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 รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
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. 
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กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 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  ..................................................................  ผูม้อบฉันทะ Grantor 
               ( ................................................................) 
     ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
              ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ Proxy 
               ( .................................................................) 

 ลงช่ือ / Signed  ................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ 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 an d the custodian in Thailand is the depositor only 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
    The required documents or evidences which attached with the proxy are  
     (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
           The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this proxy form 
      (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 proxie s 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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค 
     If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached he reto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affixed  Duty Stamp  20 Baht 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Along form attachment to proxy form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเวอร์แลนด์  จ ากัด (มหาชน) 
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  ช้ัน 10 อาคารคันทร่ี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 2020 on April 28, 2020, at 
02.00 p.m. At 10th Floor, Country Complex Tower A, No. 223/29 Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, 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)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 
รายชื่อกรรมการอสิระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล : นายก าธร อดุมฤทธิรุจ 

อายุ : 88 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา 

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

ต าแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 12 ปี 2 เดือน 
ประสบการณ์ท างาน   

ประเภท : บริษัทจ ากัด(มหาชน) 
 

 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2547-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) 

ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

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

ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ
ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ประเภท : บริษัทจ ากัด / องค์กรอื่นๆ    

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2549-2551 ประธานกรรมาธิการตรวจสอบการใช้
งบประมาณแผ่นดิน 

สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ ร่างและพิจารณากฎหมาย 

2544-2545 ประธานคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
เลือกตัง้ 

ส านกังานคณะกรรมการเลือกตัง้ ควบคมุและด าเนินการจดัเลือกตัง้ 

2535 - 2543 อดีตท่ีปรึกษาประธานวฒุิสภา  
อดีตเอกอคัรราชฑตูหลายประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ ราชการ 

 
การถือหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : มสี่วนได้เสียในการประชมุ 1 วาระ คือ วาระท่ี 7 

พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
2563  จึงไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดงักล่าว 
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ชื่อ – สกุล   :   นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์       
 

อายุ     :   74 ปี 
 

สัญชาติ    :   ไทย  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา  :   - 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 

ต าแหน่งในบริษัท   :   กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  :   13 ปี 1 เดือน 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภท : บริษัทจ ากัด(มหาชน)     

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ และ รองประธาน
กรรมการ 

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จ ากัด (มหาชน) ธรุกิจ IT 

2555-ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ  

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) 

ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
 

2555 - 2561 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากัด (มหาชน) 

ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ, กรรมการ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ
ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 

ประเภท : บริษัทจ ากัด / องค์กรอื่นๆ     

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ ากัด ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากัด 

บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จ ากัด 
บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จ ากัด 
บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จ ากัด 

ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าษฎร์ จ ากัด 
บริษัท ยนิูคอน เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จ ากัด 
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จ ากัด 
บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากัด 
บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จ ากัด 

ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธรุกิจเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธรุกิจพฒันาด้านโรงพยาบาล 
ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จ ากัด  ธรุกิจพลงังานไฟฟ้า/ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 
2530-ปัจจบุนั เจ้าของกิจการ Thuang Thong House  ธรุกิจโรงแรม 
2540 - 2541 ผู้อ านวยการฝ่ายรัฐสมัพนัธ์ The Oriental Bangkok ธรุกิจโรงแรม 
2539 - 2540 ผู้จดัการทัว่ไป The Twin Lotus Hotel ธรุกิจโรงแรม 
2528 - 2539 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดฯ The Oriental Bangkok ธรุกิจโรงแรม 
2525 - 2528 ผู้จดัการฝ่ายขาย The Bangkok Peninsula ธรุกิจโรงแรม 
2512 - 2525 ผู้จดัการฝ่ายขาย Hotel Siam Inter-Continental ธรุกิจโรงแรม 

2509 - 2510 เลขานกุารและผู้ตรวจบญัชี Arosa Kulm Hotel , Switzerland ธรุกิจโรงแรม 
 
การถือหุ้นในบริษัท    : ไมม่ ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :    ไมม่ ี
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  : มสี่วนได้เสียในการประชมุ 1 วาระ คือ วาระท่ี 7 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปี 2563 จึงไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนวาระดงักล่าว 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

 
 
 

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
 
 
 

ข้าพเจ้า.................................................................................ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที.่................................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมทัง้สิน้ .................................................................. หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2562 

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ในรูปแบบสิง่พิมพ์ โดยขอให้ท่านจดัสง่ให้ข้าพเจ้าที่ 

บ้านเลขที่ ...............................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................

อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์............................................. 

 
 

 
 

โปรดแจ้งความประสงค์ดงักล่าวข้างตน้ และส่งกลับทางโทรสารภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้บริษัทจกัไดด้ าเนินการ
และจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ไดแ้จ้งไวข้้างตน้ต่อไป 
 
แจ้งความประสงค์ที่ คณุกานต์ธิดา มัน่พรม 

โทรสาร. 02-720-7808 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 

 
แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

อาคารคันทร่ี คอมเพลก็ซ์ อาคารเอ 
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

   

 
 

 
                  

รถไฟฟ้า BTS:  สถานีบางนา หรือ สถานีอดุมสขุ 


