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หมำยเหตุ : เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำCOVID-19 บริษัทฯจึงจัด ประชุมผ่ำนระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบส่ืออเิล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตำมพระรำชก ำหนด“ว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์”พุทธศักรำช 2563 
ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสำมำรถศึกษำข้อตกลง
และเงื่อนไขกำรเข้ำประชุม ผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีกำรใช้งำนระบบDAP e-Shareholder 
Meeting ได้จำก “คู่มือกำรใช้งำนระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์DAP e-Shareholder Meeting”ซึ่งบริษัทได้ส่งมำ
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นดังปรำกฎตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดับท่ี 9 แล้ว 
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ที��EVER 016/2564

วนัที��8 เมษายน 2564

เรื�อง  เชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

สิ�งที�ส�งมาด้วย�

ลําดับที� รายละเอียด หน้าที�

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2563 8-17

2. รายงานประจําปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบรหสัคิวอาร์โค้ด (QR Code) -

3. คณุสมบติัของกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ) 18

4. รายละเอียดกรรมการที�เสนอชื�อเลือกตั �ง 19-20

5. ข้อบังคบับริษัทที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 21-23

6. เอกสารและหลัก�านที�ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงเพื�อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ

ขั �นตอนการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์�E-AGM)

24-29

7. หนังสือมอบฉันทะ 30-44

8. รายชื�อกรรมการอิสระ���งผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชมุ 45-46

9. คู่มือการใช้งานระบบการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์�DAP e-Shareholder Meeting 47-58

10. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบสิ�งพิมพ์ 59

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้มมีติเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันศุกร์ที�

30 เมษายน 2564 เวลา14.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารคนัทรี�คอมเพล็ก�์�อาคารเอ�ชั �น�

19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง��ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี �

วาระที��1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื�อวันที��26 เมษายน 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้จดัข� �นเมื�อวันที��28 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที�

แนบมาพร้อมนี � (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที�ประชมุผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว

การลงมติ วาระนี �ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที��2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ�านมาและรายงานประจําปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี2563 ปรากฏตามรายงานประจําปี2563 ที�ได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นแล้วนั �น �สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 2) ได้จดัทําข� �นตามข้อกําหนดของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมคีวามประสงค์ต้องการรับ

หนา้2
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หนังสือรายงานประจําปี2563 ในรูปแบบสิ�งพิมพ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร�สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที�10)

ที�ได้จดัส่งมาในครั �งนี �

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและรายงานประจําปี

2563 ดงักล่าว

การลงมติ เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ�จ�งไม่มกีารลงคะแนนเสียงในวาระนี �

วาระที��3       พจิารณาอนุมัติงบการเงนิสําหรับปีสิ �นสุดวันที��31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563 ที�ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วรายละเอียดปราก�

ตามรายงานประจําปี2563�สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที�2)ที�ได้จดัส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี ����งสรุปสาระสําคญัได้ดงันี �

                      ( หน่วย : พนัล้าน )

รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 9,494.41 6,453.95

หนี �สินรวม 6,786.72 4,188.13

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,707.69 2,265.82

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3,241.25 620.37

รายได้รวม 3,377.64 998.68

กําไร(ขาดทนุ) สําหรับปีจากการดาํเนินงาน 487.13 121.10

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี-ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 138.23 (354.72)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบการเงินสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 ���งได้ผ่านการ

ตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ วาระนี �ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที��4 พิจารณาอนุมัตงิดจัดสรรกําไรและตั �งทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2563 และ งดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535  และตามข้อบงัคับของบริษัทข้อ 47 กําหนดว่าบริษัทต้อง

จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหน��งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

จนกว่าทนุสํารองนี �จะมจีํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนี ��ตามมาตรา�115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 46 กําหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเ�ทอื�นนอกจากเงินกําไรในกรณีที�บริษัทยัง

มยีอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบ่งปันผล

ทั �งนี � จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 ที�ผ่านมาบริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม

จํานวน 126.34 ล้านบาท และมขีาดทุนสทุธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน  354.72 ล้านบาท ���งเมื�อนํามาหกัขาดทนุสะสมยกมา

ทําให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี2563มขีาดทนุสะสมเป็นจํานวน 805.14 ล้านบาท

หนา้3
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ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)                                         (หน่วย : บาท)

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562

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

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

ส่วนตํ�ามลูค่าหุ้น (813,820,591) (813,820,591)

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

 - จดัสรรแล้ว-ทุนสํารองตามกฎหมาย 12,488,954 12,488,954

 - ยงัไม่ได้จดัสรร (817,632,886) (460,226,617)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,265,820,023 2,623,226,292

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุดังกลา่วข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงดจัดสรรกําไรเพื�อตั �งทนุสํารองตามกฎหมาย�

และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การลงมติ วาระนี �ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที��5 พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที�4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อที�16 ระบวุ่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �งให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกับส่วน�1 ใน 3 กรรมการที�

ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที� 2 ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว ให้จบัสลากกันว่าผู้ ใดจะ

ออก�ส่วนปีหลงั��ต่อไป�ให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

โดยปี 2564 มกีรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ

1. นายกําธร อุดมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายอภิชัย โภชกปริภณัฑ์ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรแต่งตั �งกรรมการทั �ง�2 ท่าน คือ 1) นายกําธร อุดมฤทธิรุจและ 2) นายอภิชยั

โภชกปริภณัฑ์ ���งพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครั �งนี ��กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหน��ง�ทั �งนี ��บริษัทได้สรุปข้อมลู

ประวัติของกรรมการทั �ง�2 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี �ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 เพื�อประกอบการตัดสินใจ

ของผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี �ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที��6 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบงัคับของบริษัทข้อ14กําหนดว่า กรรมการมสีิทธิได้รับค่าตอบ

แทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม�บําเหน็จ�โบนัส�หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�น�ตามที�ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ

พิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ถือหุ้น���งมาประชุม�จ�งเรียนมาเพื�อเสนอกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2564 ให้ได้รับเท่ากับคา่ตอบแทนของปี 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปนี �
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เ�ี ��ประ��มคณะกรรมการ

ตําแหน่ง เ�ี ��ประ��ม��า��คร� �ง�

ปี 2564 ปี 2563

ประธานกรรมการ 10,000 10,000

รองประธานกรรมการ 7,500 7,500

กรรมการ 5,000 5,000

เ�ี ��ประ��มคณะกรรมการตรว��อ�

ตําแหน่ง เ�ี ��ประ��ม��า��คร� �ง�

ปี 2564 ปี 2563

ประธานกรรมการ 42,500 42,500

รองประธานกรรมการ 40,000 40,000

กรรมการ 10,000 10,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ �ือหุ้นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2564 เท่ากับ

ค่าตอบแทนในปี 2563

 การลงมติ วาระนี �ต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของผู้�ือหุ้น���งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

�าระที���7 �ิจาร�าแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพ��อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท จ�งจาํเป็นจะต้องพิจาร�าแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2564

ดงันั �น�ค�ะกรรมการพจิาร�าแล้วเห็นว่า�ที�ประชุมผู้ ถ�อหุ้นสมควรอนุมตัิแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศสอบ

บญัชี จํากัด ���งเป็นผู้สอบบัญชี���งไม่มคีวามสัมพันธ์และไมม่ีส่วนได้เสียกับ�บริษัท�บริษัทย่อย�ผู้บริหาร�ผู้ ถ�อหุ้นรายใหญ่�หร�อผู้ที�เกี�ยวข้อง

กับบคุคลดงักล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจําปี 2564 ดงัมีรายนามผู้สอบบัญชีดงัต่อไปนี ��

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

ดร. ศภุมติร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ

นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325หรือ

นางนสิากร  ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

นายนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื�นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญช ีของบริษัท

โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน     2,780,000 บาท����งไมร่วมค่าบริการอื�น��Non -Audit Fees)

ที�บริษัท�จ่ายตามจริง�และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษทัย่อยประจําปี 2564 จํานวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจํานวนไม่เกิน              6,580,000              บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น�เพื�อพิจารณาอนมุตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทั

ส ุไชยยศสอบบัญชี จํากัด ���งเป็นผู้สอบบัญชี���งไม่มคีวามสัมพันธ์และไมม่ีส่วนได้เสียกับ�บริษัท�บริษัทย่อย�ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจําปี 2564 โดยมคี่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2564

ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี �ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที��8 พจิารณาเรื�องอื�น���ถ้ามี�

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชมุในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์��E-AGM) ตามวนัและเวลาที�ระบไุว้ข้างต้น โดย

บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี2564(Record Date) ในวนัที��11 มนีาคม 2564

โดยท่านผู้ ถือหุ้นที�ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยสแกน QR Code

หรือจากลิงค์

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=k�Fbd�rXV�mlxBM�f%�bZcZt�UGkUhirzIFqOWnbd�r

F�ArW�Nq�nR�g%�d%�d

พร้อมทั �งเตรียมเอกสารสําหรับการลงทะเบียน (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที�6 ) เพื�อลงทะเบียนผ่านระบบ

DAP e-Shareholder Meeting ตั �งแต่วันที��20 เมษายน 2564 ถึงวันที��30 เมษายน 2564 เอกสารที�ผ่านการลงทะเบียนดงักล่าวจะต้อง

ผ่านการตรวจสอบเพื�อยืนยันตัวตน�เมื�อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้องผู้ ถือหุ้ นจะได้รับอีเมล์ (E-mail) แจ้งชื�อผู้ เข้าใช้งาน��Username)

และรหสัผ่าน (Password) เพื�อใช้ล็อกอิน��Log in) เข้าสู่ระบบการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ในวันศุกร์����30 เมษายน 2564

ตั ���ต�เว�า13.00น.เป็นต้นไป ����https://portal.eservice.set.or.th

ทั �งนี ��หากผู้ ถือหุ้ นไม่สะดวกประชุมผ่านสื�ออิ เล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนําให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ �สิ� งที� ส่งมาด้วยลําดับที� �7) และระบุชื�อ

“นายกําธร อุดมฤทธิรุจ” กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ “นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์”กรรมการ

อิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านหน��งท่านใดก็ได้เพียงท่านเดียวเท่านั �นเป็นผู้ รับมอบฉันทะพร้อมทั �งเตรียมเอกสาร

สําหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 6) และจัดส่งเอกสารทั �งหมดมายัง บริษัท สํานักงานที�ปรึกษา

กฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จํากัด เลขที� 223/96 ชั �น 21 คนัทรี� คอมเพล็ก�์�อาคารเอ�ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร10260 �ายในวันที� 26 เมษายน 2564

สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง�และมคีวามประสงค์จะแต่งตั �งผู้รับมอบฉันทะ�โปรดกรอกรายละเอียด

พร้อมลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะ �สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที��7) พร้อมทั �งเตรียมเอกสารสําหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่ง

มาด้วยลําดบัที� 6) และจดัส่งมายงับริษัท�ตามที�อยู่และ�ายในระยะเวลาที�ระบุไว้ข้างต้น
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ทั �งนี � ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื�อนไขการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบ�DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีการ

ใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จาก “คู่มือการใช้งานระบบการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder

Meeting” �รายละเอียดตามที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 9) หรือที��https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html หรือที��QR Code

อนึ�ง โปรแกรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์�E-AGM) ครั �งนี �เป็นของบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จํากัด

(DAP) ซึ�งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคมุการประชุมที�ได้รับการรับรองจากสานกังานพ�ันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้จดัให้มีบริการอากรแสตมป์สําหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัย หรือคําถามเกี�ยวกับการ

มอบฉันทะสามารถสอบถามได้ที� คุณกรกมล หลวงวิรัญ และคุณวลัยพร ลีลา โทร.02-720-7797และ02-720-7708 ในเวลาทําการ

ผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม

ซึ�งได้แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิ�ประชมุในครั �งนี �� �สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที��10)  แล้วส่งทางโทรสารไปที�หมายเลข�02-720-7808

�าก��้ถ���ุ้นท่านใ�ม�คําถามเก���วกับการ�ร��มุในร��แบบ�่านส�����เ��กทร�น�กส์��E-AGM) สามารถส่งคําถามมา�ังบร��ัท��้ท��

info@everland.co.th

ขอแสดงความนบัถือ

 ( นายสวิจักร์ โลจายะ )

                  ประธานคณะกรรมการ

         บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)
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1

   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

ของ

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………………………..

ประชุมในวนัอังคารที� 28 เมษายน 2563 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั �น 10 อาคารคนัทรี� คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที� 223/29 ถนน

สรรพาวธุ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มผีู้ ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุ ณ ขณะที�เปิดการ

ประชุมจํานวน 30 คน นบัจํานวนหุ้นได้  1,587,902,328 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.87 ของจํานวนหุ้นชาํระแล้วทั �งหมด และมผีู้ ถือหุ้นทยอยมา

เข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ �นในแต่ละวาระ ทําให้มผีู้ เข้าร่วมประชมุรวมทั �งสิ �น 31 คน จํานวน 1,587,916,328 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 40.88 ของ

จํานวนหุ้นชําระแล้วทั �งหมด โดยมนีายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทําหน้าที�เป็นประธานที�ประชมุ 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที�ได้เข้ามาร่วมประชมุในวันนี � และมอบหมายให้เจ้าหน้าที�กล่าวแนะนําคณะกรรมการและผู้บริหารที�

เข้าร่วมประชมุในครั �งนี � รวมทั �งชี �แจงเกี�ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี �

คณะกรรมการและผู้บริหารที�เข้าร่วมประชมุ

1. นายสวิจกัร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการ �ประธานที�ประชุม�

2. นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ กรรมการ

ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินของบริษัท

คณุทชัชกร สมจิตติ�ชอบ

ตวัแทนผู้สอบบญัชี

จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบัญช ีจํากัด ได้แก่

1. คณุนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต์

2. คณุณฏัฐา ธนสมบูรณ์

เจ้าหน้าที�ของบริษัทชี �แจงเกี�ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคบัของบริษัทว่าการออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละ

วาระ ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มผีู้ คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานก็จะขอสรุปวาระ

นั �นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิตามที�ประธานเสนอ แต่ถ้ามผีู้ ใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที�

ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื�องหมาย�X) ลงในกรอบสี�เหลี�ยมในบตัรลงคะแนนเสียงที�แจกให้ไป

และขอให้ชมูือขึ �นและรอให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัรเพื�อมานับคะแนนสําหรับผู้ถือหุ้นที�ไม่คดัค้านหรือไมง่ดออกเสียงก็ถือว่าอนมุตัิ

หลงัจากเจ้าหน้าที�ได้ชี �แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เริ�มการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี �

วาระที��1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื�อวันที��26 เมษายน 2562

ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าที�ชี �แจงรายละเอียด และการลงมติในวาระนี � ดงันี � การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึ�ง

ประชุมเมื�อวันที� 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.ณ ห้องเพชรไพลิน ชั �น11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ เลขที� 8-10 ถนนสขุุมวิท ซอย20 คลองเตย

กรุงเทพมหานคร มีวาระนําเสนอเพื�อพิจารณารวมทั �งสิ �น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชมุฉบบัที�ได้นําส่งให้แก่ผู้

ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี �

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมมีติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื�อวันที� 26 เมษายน

2562 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที� 1 ดงันี �
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เห็นด้วย 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยล   100.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที� 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ �นจํานวน 1 คน ซึ�งมีจํานวนหุ้นรวม 14,000 หุ้น

วาระที��2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ�ัท�นรอบปีที�ผ่านมาและรายงานประจําปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที�ผ่านมาและรายงานประจําปี 2562

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธาน��ด้ชี �แจง�ห้ที�ประชุมผู้��อหุ้นรับทราบ��งการดําเนินงานของบริ�ัท�นปีที�ผ่านมา�ดังนี �

สําหรับส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดงันี �

1) โครงการห้องชุดพักอา�ัย �คอนโดมิเนี�ยม�

- โครงการโพลิแทน รีฟ เป็นอาคารสูง 57 ชั �น ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทยอยโอนกรรมสิทธิ�ห้องชุด ตั �งแต่เดือน

กมุภาพนัธ์ 2562 จนถึงปัจจบุนั ยงัคงดําเนินการขาย และ โอนกรรมสิทธิ� ซึ�งมจีํานวนห้องชดุรวมทั �งหมด 2,350 ห้อง โดย

โอนกรรมสิทธิ�ไปแล้วจํานวน 1,900 ห้อง ในปัจจบุนัเป็นรายได้หลักในส่วนอสังหาริมทรัพย์ ซึ�งรับรู้รายได้ประมาณ 4,400

ล้านบาท ปัจจบุนั มผีู้ เข้าพกัอาศยัแล้วประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ และส่วนหนึ�งอยู่ระหว่างตกแต่งรอเข้าพักอาศัยและ

บริษัทยงัม ีinventory อีกส่วนที�รอการขายเพื�อรับรู้รายได้อย่างต่อเนื�องต่อไป

- โครงการ โพลิแทน บรีซ  เป็นอาคารขนาด 8 ชั �น จํานวนประมาณ 500 ห้อง ซึ�งแบ่งเป็น 4 อาคารและอาคารจอดรถอีก 1

อาคาร รวมทั �ง ม ีfacility  โดยรวมแล้วมยีอดโอนกรรมสิทธิ�ไปแล้วประมาณ 200 ห้อง ยอดรวมประมาณ 600 กว่าล้านบาท

และม ีinventory อีกส่วนที�รอการขายประมาณ 300 ห้อง ปัจจบุันมีผู้ เข้าพกัอาศยัแล้วจํานวน 86 เปอร์เซ็นต์

- โครงการโพลิแทน อควา  เป็นอาคารสงูขนาดใหญ่ 61 ชั �น ปัจจุบนัอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ�งโครงสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 99

เปอร์เซนต์ ในส่วนงานสถาปัตย์เสร็จไปแล้วประมาณ 76 เปอร์เซ็นต์  โดยตามแผนของบริษัทจะดําเนินการขอใบรับรองการ

ก่อสร้างอาคาร( อ6.) ประมาณเดือนมถินุายน 2563 และเตรียมออกโ�นดห้องชดุและจะเริ�มโอนกรรมสิทธิ�ห้องชุดและจะ

รับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที� 4 ปี 2563 ปัจจุบนัมียอดขายประมาณ 1,800 ห้อง คิดเป็นมลูค่าประมาณ 4,400 ล้านบาท

2) โครงการแนวราบ กลุ่มทาวน์โฮม

ปัจจบุนัประกอบไปด้วย 3 โครงการ ดงันี �

- โครงการเอเวอร์ ซิตี � (สขุสวัสดิ�-พทุธบูชา) จํานวน 137 ยูนิต โดยมมีลูค่าโครงการประมาณ 540 ล้านบาท ซึ�งโครงการอยู่

ระหว่างก่อสร้าง และ ดําเนินการขาย รวมทั �ง รับรู้รายได้อย่างต่อเนื�อง โดยขายไปแล้วมลูค่ารวมประมาณ 235 ล้านบาท

และโอนกรรมสทิธิ�แล้วมลูค่ารวมประมาณ 136 ล้านบาท

- โครงการเอเวอร์ ซิตี � (ถนน ศรีนครินทร์-หนามแดง)จํานวนประมาณ249ยนิูต มลูค่ารวมทั �งโครงการประมาณ1,066ล้านบาท

โดยมมีลูค่าการก่อสร้างปัจจุบันประมาณ 800 กว่าล้านบาท  สามารถรับรู้รายได้จากการขายแล้วประมาน196ล้านบาท

- โครงการ รามอินทรา-วงแหวนจตโุชติ จํานวนประมาณ 172 ยูนิต มลูค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท รับรู้รายได้จาก

การขายแล้วจํานวน 15 ยนูิต ค่าประมาณ 66 ล้านบาท

3) โครงการบ้านเดี�ยว

- โครงการมายโฮม อเวนิว ปัจจบุนั ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วทั �งสิ �น 61 ยนูิต มยีอดขายและโอนกรรมสิทธิ�แล้วจํานวน ประมาณ 

40 ยนูิต รับรู้รายได้ประมาณ 205 ล้านบาท

- โครงการ SILVER LAKE PARK Suwinthawong 78 มลูค่าโครงการประมาณ 400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง

ประมาณ 30 ยนิูต ซึ�งบริษัทมีแผนว่าจะเปิดโครงการในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 แต่ต้องรอพิจารณา

สถานการณ์ของไวรัส Covid-19 ด้วยว่าจะสามารถเปิดโครงการได้ตามแผนที�วางไว้หรือไม่
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สําหรับส่วนธุรกิจโรงพยาบาล ดงันี �

ปัจจบุนับริษัทมีอยู่จํานวน 3 โรงพยาบาล ดงันี �

1) โรงพยาบาล เชียงใหม ่ฮอสพิทอล บริษัท�ื �อธุรกิจมาประมาณ 2-3 ปี โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างปรับปรุงทั �งภายนอกและ

ภายใน ส่วนของทัศนียภาพ เพิ�มลิฟท์แก้ว ทาสี ทําป้ายใหม ่รวมทั �งมีการสร้างวอร์ดคนไข้ และมกีารจัด�ื �อเครื�องมอืแพทย์

ที�จะมาช่วยเสริมในการขยายงานเนื�องจากตอน�ื �อโรงพยาบาลมามสีภาพค่อนข้างเก่า นอกจากนั �นแล้วยังมแีผนในการ

เพิ�มหมอและพยาบาล  และได้ปรับปรุงในส่วนของ OPD ใหม ่คาดว่าจะเริ�มใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563

2) โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล สําหรับแผนการดําเนินงาน บริษัทมีแผนที�จะเพิ�มรายได้ และลดรายจ่ายโดยเน้นที�การ

พฒันาคุณภาพ และการปรับปรุงสถานที� อาทิเช่น การสร้างวอร์ดคนไข้เพิ�ม �ื �อเครื�อง CT SCAN ปรับปรุงทางหนีไฟ ห้อง

เก็บขยะ ปรับปรุงให้ดดีูขึ �น โดยถ้าพิจารณาในระยะยาวหลงัจากที�ปรับปรุงเสร็จและมีเครื�องมือพร้อม ผลประกอบการก็

น่าจะดีขึ �น

3)  โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล บริษัทได้ปรับปุรงทั �งภายนอกและภายในทั �งหมด มีการจัด�ื �อเครื�องมือแพทย์เพิ�ม มีการ

ติดต่อกับกลุ่มบริษัทประกัน ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื�อทําประกันอุบัติเหตใุห้แก่นกัเรียน ปรับปรุงวอร์ดคนไข้ จดั�ื �อ

เครื�อง CT SCAN เพื�อดูแลคนไข้เรื�องการผ่าตดัรวมทั �ง พฒันาระบบบริการและในส่วนของงานบคุคลากรเพิ�มเติม

โ�ย�นวาร�น� �ม��ู�ถ�อหุ�น�ักถาม�ังน� �

คําถาม คณุวฒุิเมศร์ ชยัประสิทธิ�ฤทธิ� ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ปัจจบุนัธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการผ่อนปรนมาตราการ LTV บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการผ่อนปรนดังกล่าวหรือไม่

คําตอบ ประธานฯ

ตามที� ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการการผ่อนปรนมาตราการ LTV นั �น บริษัทได้รับผลประโยชน์ในบางส่วนแต่ยงัไม่ได้เป็นนัยสําคญั

2. ด้วยสถานการณ์ ไวรัส Covid-�� ส่งผลถึงกําลงัการ�ื �อของผู้�ื �อลดลง ทางบริษัทได้ปรับแผนการหารายได้เพิ�มหรือช่องทางการจัดจําหน่าย

อย่างไร

คําตอบ ประธานฯ

สําหรับสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 บริษัทได้รับผลกระทบเพราะเนื�องจากรุกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นไปตาม GDP การเติบโตของเศรษฐกิจ และ

รัฐบาลรณรงค์ ไม่ให้ออกจากบ้านเพื�อลดจํานวนการแพร่เชื �อของไวรัส Covid-19 จึงส่งผลถึงลูกค้าในส่วนที� walk in รวมทั �ง การที�ผู้ �ื �อได้รับ

ผลกระทบในส่วนของรายได้จึงส่งผลต่อกําลงั�ื �อ  �ึ�งลกูค้าส่วนใหญ่ของโครงการต้องกู้ ธนาคารเพื�อนําเงินมา�ื �อโครงการ อีกทั �ง ธนาคารมีการ

ปรับเปลี�ยนการพิจารณา�ึ�งธนาคารก็จะพิจารณาจากอาชีพของลูกค้าว่ามีความเสี�ยงต่อการติดโรค Covid- 19 หรือไม่ ดังนั �นบริษัทได้มีการ

ปรับเปลี�ยนกลยทุธโดยการสร้าง Platform online ตอนนี �อยู่ระหว่างดําเนินการ เพื�อให้สามารถขายผ่านช่องทาง online โดยลกูค้าจะสามารถ

เข้าไปชมโครงการจากมอืถือหรือจากอินเตอร์เน็ต รวมทั �งการทํา Promotion ของโครงการเพื�อดึงดดูลกูค้าให้�ื �อโครงการ

คําถาม ผู้ถือหุ้น �ไม่ได้แจ้งชื�อ�

โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเก่า หรือ สร้างใหม่

คําตอบ ประธานฯ

เป็นการ�ื �อโรงพยาบาลที�มีอยู่เดิมและมาปรับปรุงใหม่

คําถาม ผู้ถือหุ้น �ไมไ่ด้แจ้งชื�อ�

บริษัทจะ�ื �อโรงพยาบาลอื�น�เพิ�ม หรือร่วมทุน อีกหรือไม่

คําตอบ ประธานฯ

ปัจจบัุน แผนธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัท ขอดเูหตกุารณ์ของ Covid-19 ก่อน �ึ�งหากบริษัทจะลงทุนเพิ�มน่าจะเพิ�มในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ใน

ส่วนของแนวราบเป็นหลกั เพราะในส่วนของคอนโดบริษัทเล็งเห็นว่าค่อนข้างที�จะมคีวามเสี�ยงมากกว่า สําหรับในส่วนของโรงพยาบาลบริษัทก็

จะบริหารจดัการทั �ง 3 โรงพยาบาลให้ดี
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มติ ที�ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2562 ที�ผ่านมาและรายงานประจําปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ - วาระนี �เป็นวาระเพื�อรับทราบจ�งไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที��3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิสํา�รับปีสิ �นสุดวันที��31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ���งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท โดยมอบหมายให้ คุณทชัชกร สมจิตติ�ชอบ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียด

ตามที�ปราก�ในเอกสาร ���งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้วนั �น

                                          ( หน่วย : ล้านบาท )

รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม 9,893.34 6,391.66

หนี �สินรวม 7,309.08 3,768.43

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,584.26 2,623.23

รายได้จากการขาย หรือการให้บริการ 4,851.15 4,392.90

รายได้รวม 4,890.41 4,479.76

กําไร(ขาดทนุ) สําหรับปีจากการดาํเนินงาน 310.86 156.94

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี-ส่วนที�เป� นของบริ�ัทให�่ 323.84 -

�ดย�นวาระนี �มีผู้ถ�อ�ุ้น�ักถามดังนี �

คําถาม ผู้ถือหุ้น �ไมไ่ด้แจ้งชื�อ�

ค่าเสียหายจากการฟ้องร้องดําเนินคดีจํานวน 29 ล้านบาท เป็นของโครงการโพลิแทนหรือไม่

คําตอบ ประธานฯ

ไมไ่ด้มาจากโครงการโพลิแทน แต่มาจากโครงการที�หวัหิน ของ บริษัท เดอะวิลลา่ (หัวหิน) จํากัด ���งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอเวอร์แลนด์

จํากัด �มหชน�  เป็นการฟ้องร้องผู้รับเหมา ���งรบัก่อสร้างโครงการ แต่ทํางานให้ไม่เสร็จสมบูรณ์  โดยมกีารอนุญาโตตุลาการระหว่างบริษัทกับ

ผู้รับเหมาตามสัญญา โดยอนญุาโตตลุาการตดัสินให้ บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยแต่บริษัทคัดค้าน จ�งได้ยื�นขอคัดค้านการอนุญาโตตุลาการและ

ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างดาํเนินคดีในชั �นศาล 

มติ ที�ประชมุพิจารณาแล้วจ�งมมีติอนุมตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับปีบัญชี สิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ���งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที� 3 ดงันี �

เห็นด้วย 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสิีทธิออกเสยีง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง

วาระที��4 พจิารณาอนุมัติงดจัดสรรกํา�รและตั �งทุนสํารองตามก��มายประจําปี�2562 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯมอบหมายใ ห้เ จ้าหน้าที�  เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดตามที�ปราก�ในเอกสารดัง นี �ตามนัยของมาตรา116

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 47 กําหนดว่า “ บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วน

หน��งไว้เป็นทุนสํารอง ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมจีํานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ” นอกจากนี �ตามมาตรา 115แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  จํากัด พ.ศ . 2535 กําหนดว่า

“ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเ�ทอื�นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามไิด้ ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ”

หนา้11



ทั �งนี ��จากผลการดําเนินงานของบริษัท�ในรอบปีบ�ัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ที�ผ่านมาบริษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จํานวน          156,939,067  . บาท����ง�เมื�อนํามาหักขาดทุนสะสมยกมา ทําให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2562

มีขาดทนุสะสมเป็นจํานวน         460,226,617           บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)                         (หน่วย : บาท)

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่ )

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

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

ส่วนตํ�ามลูค่าหุ้น (813,820,591) (813,820,591)

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

 - จดัสรรแล้ว-ทุนสํารองตามกฎหมาย 12,488,954 12,488,954

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,623,226,292 2,466,287,225

ดงันั �น�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า�สมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรกําไรและตั �งทนุสํารอง

ตามกฎหมายประจําปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว�จ�งมีมติอนุมตัิงดจดัสรรกําไรและตั �งทนุสาํรองตามกฎหมายประจําปี�2562 และงดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท�ตามที�ประธานเสนอทุกประการ��ดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที��4 ดงันี �

เห็นด้วย 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสิีทธิออกเสยีง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง

วาระที��5 ��ิาร�าเล�อกต� �งกรรมการแทนกรรมการที�ออก�ากต�าแ�น่งตามวาระของ�ริ��ท�

ประธาน�มอบหมายให้เจ้าหน้าที�� เป็นผู้ชี �แจงรายละเอียดตามที�ปราก�ในเอกสาร�ดังนี ��ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด ที��4 ใน

ส่วนของคณะกรรมการ�ข้อที��16 ระบวุ่าในการประชมุสาม�ัประจําปีทกุครั �ง�ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง�1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ

ที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น�3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก�ดยจํานวนใกล้ที�สดุกับส่วน�1 ใน 3กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่ง

ใหม่ก็ได้

กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที��2 ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแล้วให้จบัสลากกัน

ว่าผู้ ใดจะออก�ส่วนปีหลงั�ต่อไป�ให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง

ในปี 2563 มีกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน�2 ท่าน คือ

1. นายพิรัส ประดิษฐวณิช กรรมการ

2. นางสภุทัรา�เชื �อรอต กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ดงันั �น�ที�ประชมุคณะกรรมการจ�งเห�นควร�เสนอ�ห้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเลือกตั �ง นางสุ�ัทรา�เชื �อรอต���ที�ออกจาก

ตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน��ง

ทั �งนี ���นส่วนของ     นายพิรัส ประดิ��วณิช กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระอีก 1 ท่าน  ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับ

ตําแหน่งต่อเนื�องจากปั�หาสขุ�าพ�ดงันั �น�ที�ประชมุคณะกรรมการจ�งได้สรรหากรรมการที�เหมาะสมและไม่มคีณุสมบัติที�ต้องห้ามตามกฎหมาย
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��งข�เสน��ห้ท��ประช�ม��้���ห�้นพิ�ารณา�น�มตัิเ���กตั �ง นางสาว�รรยา��งมั�น���  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน    นายพิรัส ประดิษฐวณิช

กรรมการท���ร�ตามวาระ�น�รั �งน� �������

มติ ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตั �งกรรมการทั �ง 2 ท่าน ได้แก่ นางสภุทัรา เชื �อรอต��และนางสาวจรรยา�คงมั�น�

รายละเอียดทั �งหมดตามที�ประธาน�เสนอทกุประการโดยผู้�ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที��5 ดงันี �

(1)

เห็นด้วย 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสิีทธิออกเสยีง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง

(2) นางสุ��ทรา�เช� �อรอต

เห็นด้วย 1,587,916,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ          100.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 102 เสียง คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.01  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสิีทธิออกเสยีง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ              0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที��6 พจิารณาอนุม�ติเปลี�ยนแปลงช��อและจํานวนกรรมการ���งมีอาํนาจลงลายม�อช��อแทนบริ��ท

สืบเนื�องมาจากวาระที� �5 ที�ประชุมผู้ �ือหุ้ นได้มีมติอนุมัติแต่งตั �ง�นางสาวจรรยา�คงมั�น�ดํารงตําแหน่งกรรมการแทน���������������

นายพิรัส�ประดิษ�วณิช�กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระในครั �งนี ��รวมทั �ง�นายพิรัส�ประดิษ�วณิช�เป็นกรรมการ�ผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อ

ของบริษัท�เพื�อให้สอดคล้องกับการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระในครั �งนี ��บริษัทจ�งมีความจําเป็นต้องแก้ไข

เปลี�ยนแปลงชื�อและจํานวนกรรมการ���งมอีํานาจลงลายมอืชื�อแทนบริษัท โดยยกเลิกอํานาจกรรมการเดิมและเปลี�ยนแปลงเป็นดงันี �

ช��อและจํานวนกรรมการ���งมีอํานาจลงลายม�อช��อแทนบริ��ท�คือ

“นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการลงลายมอืชื�อและประทบัตราสําคญัของบริษัท�หรือนางสาวจรรยา คงมั�น�และ

นายอภิชยั�โภชกปริภณั�์�ลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ”

ดงันั �น�จ�งขอเสนอให้ที�ประชมุผู้�ือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเปลี�ยนแปลงชื�อและจํานวนกรรมการ���งมีอํานาจลงลายมอืชื�อแทนบริษัท�

ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น�เพื�อให้สอดคล้องกับการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ�

มติ ที�ประชุมพิจารณาแล้วจ�งมีมติอนุมัติ เปลี�ยนแปลงชื�อและจํานวนกรรมการ���งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท

ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น เพื�อให้สอดคล้องกับการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระโดยผู้�ือหุ้นออกเสียงลงมติ

ในวาระที��6 ดงันี �

เห็นด้วย 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที��7 พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2563

ประธาน�มอบหมายให้เจ้าหน้าที��เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดตามที�ปราก�ในเอกสาร�ดังนี ��ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัท มหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 14 กําหนดว่า กรรมการมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ย

ประชุม บําเหน็จ�โบนสั�หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นตามที�ที�ประชุมผู้�ือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
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ในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้��อหุ้น���งมาประชุม�จ�งเรียนมาเพ��อเสนอกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี

2562 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปนี �

��ี ��ปร��������รร��าร

ตําแหน่ง ��ี ��ปร������า���ร� �ง�

ปี 2563 ปี 2562

ประธานกรรมการ 10,000 10,000

รองประธานกรรมการ 7,500 7,500

กรรมการ 5,000 5,000

��ี ��ปร��������รร��ารตร���อ�

ตําแหน่ง ��ี ��ปร������า���ร� �ง)

ปี 2563 ปี2562

ประธานกรรมการ 42,500 42,500

รองประธานกรรมการ 40,000 40,000

กรรมการ 10,000 10,000

มติ ที�ประชุมพิจาร�าแล้วมีมติอนมุตัิให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี2563ตามที�ประธานฯ�

เสนอ โดยผู้��อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที� 7 ดงันี �

เห็นด้วย 1,107,147,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99   ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,107,147,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 หมายเหตุ ไม่นบัเสียงของนายสวจิกัร์ โลจายะ  จํานวน 480,768,700 เสียง เน��องจากมีสว่นได้เสียในวาระที��7

วาระที� 8 �ิจาร�าแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที� เป็นผู้ชี �แจงรายละเอียดตามที�ปราก�ในเอกสารดังนี �เพ��อให้เป็นไปตามก�หมายและข้อบงัคับของบริษัท�จ�ง

จําเป็นจะต้องพิจาร�าแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี�2563 ดงันั �น�ค�ะกรรมการพิจาร�าแล้วเห็นว่าที�ประชุมผู้ ��อหุ้น

สมควรอนุมตัิแต่งตั �งผู้สอบบัญชีจากบริษัท�ดีลอยท์�ทู้ช�โธมทัส�ุไชยย�สอบบัญชี�จํากัด����งเป็นผู้สอบบัญชี���งไม่มคีวามสัมพันธ์และไมม่สี่วนได้

เสียกับ�บริษัท�บริษัทยอ่ย�ผู้บริหาร�ผู้ ��อหุ้นรายใหญ่�หร�อผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบคุคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจําปี

2563 ดงัมีรายนามผู้สอบบัญชีดงัต่อไปนี �

ผู้สอบบญัชี

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

ดร. ศภุมติร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ

นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325หรือ

นางนสิากร  ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ

นายนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอ��นที�ได้รับความเห็นชอบตามประกา�ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสํานกังานค�ะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญช ีของบริษัท

โดยกําหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสําหรับปี 2561เป็นจํานวนไมเ่กิน 9,000,000 บาทโดยรายละเอียดดงัต่อไปนี �
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มติ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว จึงมมีตอินุม�ติแต่งต� �งผู้สอ����ชีและก�าหนดค่าสอ����ชีประจ�าปี 2562 ตามที�ประธาน��เสนอ

มติ ที�ประชมุพิจารณาแล้ว�จึงมีมติอนมุ�ติแต่งต� �งผู้สอ����ชีและก�าหนดค่าสอ����ชีประจ�าปี�2563 ตามที�ประธาน��เสนอทุก

ประการ�โดยผู้��อหุ้นออกเสียงลงคะแนน�นวาระที��8 ด�งนี �

วาระที��9 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธาน�ได้มอ�หมาย�ห้เจ้าหน้าที�ชี �แจงต่อที�ประชมุ เพ��อเป็นการสน��สนนุการลงทนุ�การขยายธรุกิจและการเพิ�มส�าพคล่อง

ทางการเงินและความสามาร��นการ ช�าระหนี �ของ�ริ��ท��ริ��ทจึงได้เสนอแผนระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมมีลูค่าเสนอขาย

ไม่เกิน 5,000,000,000บาท (ห้าพนัล้านบาท) หร�อเทีย�เท่า�โดยมีรายละเอียดด�งนี �

วัตถุประสงค์ : เพื�อใช้ในการประกอบธุรกิจทั�วไป�และ�หรือ�ชําระคืนเงินกู้ �และ�หรือ�ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัท

ย่อย และ/หรือ ใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย�หรือเพื�อวัตถุประสงค์อื�นตามที�

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเ�ทและรูปแบบ�ชนิดระบุชื�อผู้ถือหรือไม่ระบุชื�อผู้ถือ�มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้คํ �าประกัน�มี

หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ�ทั �งนี �ข� �นอยู่กับความเหมาะสมของ�าวะตลาดในขณะ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราวและปัจจยัอื�น��ที�เกี�ยวข้อง

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ : มลูค่าเงนิต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท��หรือเงินในสกุลอื�นในจํานวนที�

ล�าดับที� บริษัท
ค่าตอบ�ทนรวมทั �งปี��บาท�

ปี 2563 ปี 2562 เ�ิ�มข� �น��ลดลง�

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

2 บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จํากัด             210,000          210,000                    -

3 บริษัท มายรีสอร์ท�โฮลดิ �ง�จาํกัด             630,000          630,000                    -

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

5 บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด             940,000          840,000             100,000

6 บริษัท เอเวอร์ซิตี ��ดีเวลลอปเม้นท์�จํากัด             725,000          700,000              25,000

7 บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด             210,000          210,000                    -

8 บริษัท มาย อเวนิว จํากัด             210,000          260,000             (50,000)

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

10 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมร่าษฎร์ จํากัด             660,000          660,000                    -

11 บริษัท ยนูิคอน เซอร์วิสเซส จํากัด             290,000          290,000                    -

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

13 บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จํากัด             710,000          710,000                    -

14 บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จํากดั             760,000          760,000                    -

รวมทั �งหมด�บาท�ปี� 9,000,000 8,710,000 290,000

เห็นด้วย 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสิีทธิออกเสยีง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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เทียบเท่า ทั �งนี �บริ�ัทสามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ �นคราวเดียวกันหรือหลายคราว�และ�หรือเป็น

โครงการ�และสามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื�อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที�มกีาร�ถ่ถอน�นรูปแบบต่าง��กัน�ด้�นวัน

เดียวกัน (Revolving Basis) ทั �งนี �หุ้นกู้ ที�บริ�ัทออกและจําหน่ายแล้ว�แต่ยงั�ม่�ด้รับการ�ถ่ถอน��ม่ว่า�ณ�

ขณะ�นขณะหน��งจะต้องมีจํานวนเงิน�ม่เกินวงเงินดงักล่าวข้างต้น

อ��ราดอกเบ� �ย : ข� �นอยู่กับสภาวะตลาด�นขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ �นแต่ละครั �ง

อายุ : ข� �นอยู่กับสภาวะตลาด�นขณะที�ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ �นแต่ละครั �ง�ทั �งนี �อยู่ภาย�ต้ข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนครบ

กําหนดอายุ

: ผู้ถือหุ้นกู้ �และ�หรือ�บริ�ัท�อาจมสีิท�ิ�หรือ�ม่มสีิท�ิ�ถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด�ทั �งนี �ข� �นอยู่กับเงื�อน�ขของ

หุ้นกู้ที�ออก�นแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทั �งหมด�นคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ ออกเป็นหลายชดุ หรือ ชุดเดียว หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็น

หลายคราวก็�ด้�โดยอาจเสนอขาย�ห้แก่ผู้ลงทุนทั�ว�ป�และ�หรือ��ห้แก่ผู้ลงทุน�นวงจํากัด�และ�หรือ�ผู้ ลงทุน

ประเภทสถาบัน และ�หรือ�ผู้ลงทนุราย�ห�่�และ�หรือ�ผู้ลงทนุที�มีลัก�ณะเ�พาะตามความหมายที�กําหนด

�ว้�นประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง��ม่ว่าจะเสนอขาย�นประเทศ�

และ�หรือ��นต่างประเทศ�ตามหลกัเกณ�์ที�กําหนด�นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และ

กฎหมายอื�น��ที�เกี�ยวข้อง�ที�มีผล�ช้บงัคบั�นขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั �น

และขอเสนอ�ห้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจ�ห้ประ�านคณะกรรมการบริ�ัทและ�หรือ� คณะกรรมการบริ�ัท

และ�หรือ�กรรมการบริหารบริ�ัท�และ�หรือ�บคุคลที��ด้รับมอบหมาย�ห้มีอํานาจ�นเรื�องที�เกี�ยวข้อง�และ�หรือ�ต่อเนื�องกับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ ����งรวมถ�ง��แต่�มจ่ํากัดเพียง��เรื�องต่าง��ดงัต่อ�ปนี �

1) การกําหนดเงื�อน�ขและรายละเอียดต่าง��อันจําเป็นและเกี�ยวเนื�องกับการออกและการเสนอขายหุ้ นกู้ ���งรวมถ�ง�

(แต่�มจ่ํากัดเ�พาะ��เช่น�การกําหนดชื�อหุ้นกู้ �ประเภท�หลักประกัน��ถ้ามี��สกลุเงิน�จํานวนเงิน�อาย�ุมลูค่าที�ตรา�ว้ราคาเสอนขายต่อหน่วย�อัตรา

ดอกเบี �ย�สิท�ิ�นการ�ถ่ถอน�วิ�ีการเสนอขาย�ระยะเวลาการออกและเสนอขาย�วิ�ีการชําระคืน�วิ�ีการจดัสรร�และข้อกําหนดสิท�ิ�เป็นต้น�ตามที�

สภาวการณ์จะเอื �ออํานวยและตามระยะเวลาที�เห็นสมควร�โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ �นรูปแบบต่าง��กันครั �งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว��ก็�ด้

2) ดําเนินการต่าง��ที�จําเป็นและสมควร�เพื�อการออกหุ้นกู้ ดังกล่าว�และมีอํานาจแต่งตั �งผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ �และ�หรือ นาย

ทะเบียนหุ้นกู้ �และ�หรือ�ผู้จดัจําหน่าย�และ�หรือ�ผู้รับประกันการจําหน่าย�และ�หรือ�ที�ปร�ก�าต่าง��และ�หรือ�บคุคลอื�น�ดที�เกี�ยวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจดัอนัดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน�เป็นต้น�ตลอดจนดําเนินการข� �นทะเบียนหุ้นกู้ กับ

สมาคมตลาดตราสารหนี �หรือตลาดรองอื�น�

3) การติดต่อ��ห้ข้อมลู�เจรจา�เข้าทํา�ลงนาม�รับรอง�และแก้�ขเอกสารและสั��าที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ �

���งรวมถ�ง��แต่�มจ่ํากัดเพียง��คําขออนุ�าต�หนังสือชี �ชวน�แบบแสดงรายการข้อมลู�รวมถ�งเอกสารและหลกั�านต่าง��ที�ต้องยื�น�ห้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์�และ�หรือ�หน่วยงานอื�น�ดที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว�ตลอดจนติต่อ

ประสานงาน�และการยื�นเอกสารดงักล่าวข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์�หรือ�หน่วยงานอื�น�หรือ�

บคุคลอื�น�ด��ที�เกี�ยวข้อง

4) การดําเนินการอื�น�ด�ที�จําเป็นและสมควรเพื�อ�ห้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริ�ัทบรรลผุลสําเร็จและเป็น�ปตาม

วตัถปุระสงค์

ดงันั �น�จ�งขอเสนอ�ห้�ี�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมลูค่าเสนอขายไม่เกิน5,000,000,000

�า���ห้าพันล้าน�า���หรือเ�ีย�เ�า่�รวม�ั �งมอ�อ�านาจ�ห้�ห้คณะกรรมการ�ริ�ั��และ�หรือ�กรรมการ�ริหาร�ริ�ั��และ�หรือ��ุคคล�ี�ได้รั�

มอ�หมาย�ห้มอี�านาจ�นเรื�อง�ี�เกี�ยวข้อง�และ�หรือ�ต่อเนื�องกั�การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ����งรวมถ�ง��แต่ไม่จ�ากัดเพียง��เรื�องต่าง��ตาม

รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น
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มติ ที�ประชุมได้�ิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิให้ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000,000,000 บาท

�ห้า�ันล้านบาท��หรือเทียบเท่า�ตามรายละเอียดที�ประธานเสนอทกุประการและมอบอํานาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท�และ�หรือ�กรรมการบริหารบริษัท�และ�หรือ�บคุคลที�ได้รับมอบหมายให้มีอํานาจในเรื�องที�เกี�ยวข้อง�และ�หรือ�ต่อเนื�องกับ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ����งรวมถ�ง��แต่ไมจ่ํากัดเ�ียง�เรื�องต่าง��ดงัรายละเอียดดงักล่าวข้างต้นทุกประการ ���งมผีู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที��9 ดงันี �

เห็นด้วย 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของผู้ เข้าร่วมประชมุและมสิีทธิออกเสยีง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00   ของผู้ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รวม 1,587,916,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของผู้เข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสียง

วาระที��10 ��ิาร�าเร��องอ��น�

- ไม่มผีู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดเข้า�ิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นที�มาเข้าร่วมประชมุในครั �งนี � และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชมุเวลา 15.20 น.

ลงชื�อ……………………………….………. ประธานที�ประชุม

                      ( นายสวิจักร์ โลจายะ)

                        รับรองว่าถกูต้อง

ลงชื�อ……………………………….............กรรมการ

                     ( นายสวิจักร์ โลจายะ)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง “กรรมการอิสระ” ซึง่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย“กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เ ป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่ง  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรือให้ 
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืมค า้ประกัน       
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่อ
อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
ผู้ขออนญุาตและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษั ทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู่  เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้
ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลกัเกณฑ์ เร่ือง “กรรมการอิสระ” ซึง่ก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดย“กรรมการอิสระ”ของบริษัทฯ หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
ผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เ ป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่ง  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรือให้ 
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืมค า้ประกัน       
การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่อ
อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
ผู้ขออนญุาตและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษั ทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตสงักดัอยู่  เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้
ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

รายละเอียดการเสนอแต่งตัง้กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

ช่ือ-นามสกุล นายก าธร อดุมฤทธิรุจ                  
อายุ (ปี) 89 
ต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 
คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา 
หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 31/2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER -ไม่มี – 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 2 เดือน (เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2550) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 มีการประชมุกรรมการ 8 ครัง้ เข้าประชมุ 8 ครัง้ 
ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2564-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2564 รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท  เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2548-2560 กรรมการ บริษัท  ซุปเปอร์บล็อกเซาท์ จ ากดั  
2549-2551 ประธานกรรมาธิการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 
2544-2545 ประธานคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการเลือกตัง้ ส านกังานคณะกรรมการเลือกตัง้ 

 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
บริษัท/กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง 

กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จ านวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 
2 แหง่ กรรมการตรวจสอบ - -ไม่มี- 
2 แหง่ กรรมการ 3 แหง่ -ไม่มี- 

 
    การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วงระยะเวลา2ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี- 
2) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี- 
3) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง : -ไม่มี- 
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ช่ือ-นามสกุล  นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์           
อายุ (ปี)   50 
ต าแหน่ง   กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) 
คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 University of Illinois at Springfield, USA 
- ปริญญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 110/2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER -ไม่มี – 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   7 ปี 6 เดือน (เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 มีการประชมุกรรมการ 8 ครัง้ เข้าประชมุ 8 ครัง้ 
ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) บริษัท  เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2556 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท .มาย อเวนิว จ ากดั 

 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
บริษัท/กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง 

กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จ านวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ - -ไม่มี- 

1 แหง่ กรรมการ 1 แหง่ -ไม่มี- 
 
   การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี- 
2) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี- 
3) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง : -ไม่มี- 
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ช่ือ-นามสกุล  นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์           
อายุ (ปี)   50 
ต าแหน่ง   กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) 
คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 University of Illinois at Springfield, USA 
- ปริญญาตรี (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 110/2557 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER -ไม่มี – 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   7 ปี 6 เดือน (เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 ) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 มีการประชมุกรรมการ 8 ครัง้ เข้าประชมุ 8 ครัง้ 
ประสบการณ์ท างาน 
บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ(รักษาการ) บริษัท  เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2556 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท .มาย อเวนิว จ ากดั 

 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
บริษัท/กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง 

กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จ านวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ - -ไม่มี- 

1 แหง่ กรรมการ 1 แหง่ -ไม่มี- 
 
   การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี- 
2) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี- 
3) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง : -ไม่มี- 

 
 

    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1. การปิดสมุดทะเบียน 
(ข้อ 13)  บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้า ณ ส านกังานแหง่ใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไม่น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 
 
2. การเรียกประชุม 
(ข้อ 34)  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ

บริษัท  
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลในการขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้ มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

(ข้อ 35)  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดั
ใกล้เคียงก็ได้ 

(ข้อ 36)  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ือง
ท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใ ห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ
พิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม และไม่น้อย
กวา่ 3 วนัด้วย 
 

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

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1  ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่  7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

(ข้อ 38) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะ
จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  หนังสือมอบฉันทะนี ้
จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

 (ข้อ 39)  ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นโดยต าแหน่ง ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ  
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4. คะแนนเสียง 
(ข้อ 40)  มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้   
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

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

15.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 
15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆคน ตามแต่

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตใ่นการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 15.1 ทัง้หมดจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

15.3 บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนท่ีพึงจะมี หรือพึงจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีพึงจะมี
หรือพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
6. ระเบียบวาระการประชุม 
(ข้อ 41) กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้ 

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ แสดงถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3)  พิจารณาการจดัสรรเงินก าไร 
(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6)  กิจการอ่ืน ๆ  
 

7. การแบ่งเงนิปันผล 
 (ข้อ 46 )  ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล  

เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั  
ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปัน
ผลทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  
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4. คะแนนเสียง 
(ข้อ 40)  มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้   
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

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

15.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 
15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายๆคน ตามแต่

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แตใ่นการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 15.1 ทัง้หมดจะแบ่ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

15.3 บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนท่ีพึงจะมี หรือพึงจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีพึงจะมี
หรือพงึจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
6. ระเบียบวาระการประชุม 
(ข้อ 41) กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้ 

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ แสดงถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ  
(3)  พิจารณาการจดัสรรเงินก าไร 
(4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทน 
(6)  กิจการอ่ืน ๆ  
 

7. การแบ่งเงนิปันผล 
 (ข้อ 46 )  ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบง่เงินปันผล  

เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั  
ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุแล้ว บริษัทอาจจะจ่ายเงินปัน
ผลทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้  
 

  
 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้  
และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ ให้แจ้งเป็น
หนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย  
 

8. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
(ข้อ 47) บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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�อ���ร��ะ��ั���นที��ู� ����ร� วม�ระ��ม��อ���������อ��ทะ�บี�น����ร� วม�ระ��ม วิธีมอบฉันทะ

�ั �น�อน��ร��ทะ�บี�น���ะ��รออ���ี�����ะ�นน��ะวิธีนับ�ะ�นน

ในรู��บบ���น���ออิ����ทรอนิ�����E-AGM)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

1. �อ���รที��ู� ����ร� วม�ระ��ม�ะ��อ�������อน����ร� วม�ระ��ม�� �น���ออิ����ทรอนิ�����E-AGM)

บคุคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงั�ม่หมดอาย�ุเช่น�บัตรประจําตวัประชาชน บัตรประจําตวั�ข้าราชการ�ใบขับขี��

หรือหนงัสือเดินทาง�อย่างใดอย่างหน��ง�และหากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ� ให้ยื�นหลกั�านประกอบด้วย�

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�สง่มาพร้อมหนังสอืเชิญประชมุ�แบบใดแบบหน��ง����ง�ด้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ

2.2 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้น�ด้ลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง

2.3 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะตามข้อ1 และผู้ รับมอบฉันทะ�ด้ลงชื�อรับรองสําเนา

ถูกต้อง

นิติบคุคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา�ข้อ 1

1.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้น ���งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องที�ออกให้�ม่เกิน 90 วัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจของนิติบุคคล

�กรรมการ��และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทนนิติบุคคล���งเป� นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ���แบบใดแบบหน��ง�����ง�ด้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อของผู้แทนนิติบคุคล��กรรมการ�����งเป� นผู้มอบฉันทะ�และผู้ รับมอบฉนัทะ�

2.2   สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ���งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องที�ออกให้�ม่เกิน�90 วนั พร้อมทั �ง�รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)

และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทนนิติบุคคล���งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

���งเป� นผู้ถือหุ้น

2.3 สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ1 ���งเป� น

ผู้มอบฉันทะและลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง

2.4 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉนัทะ�เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา�ข้อ�1 และ ผู้รบัมอบ

ฉันทะ�ด้ลงชื�อรับรองสาํเนาถูกต้อง
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�อ���ร��ะ��ั���นที��ู� ����ร� วม�ระ��ม��อ���������อ��ทะ�บี�น����ร� วม�ระ��ม วิธีมอบฉันทะ

�ั �น�อน��ร��ทะ�บี�น���ะ��รออ���ี�����ะ�นน��ะวิธีนับ�ะ�นน

ในรู��บบ���น���ออิ����ทรอนิ�����E-AGM)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)

1. �อ���รที��ู� ����ร� วม�ระ��ม�ะ��อ�������อน����ร� วม�ระ��ม�� �น���ออิ����ทรอนิ�����E-AGM)

บคุคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงั�ม่หมดอาย�ุเช่น�บัตรประจําตวัประชาชน บัตรประจําตวั�ข้าราชการ�ใบขับขี��

หรือหนงัสือเดินทาง�อย่างใดอย่างหน��ง�และหากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ� ให้ยื�นหลกั�านประกอบด้วย�

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�สง่มาพร้อมหนังสอืเชิญประชมุ�แบบใดแบบหน��ง����ง�ด้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ

2.2 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้น�ด้ลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง

2.3 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะตามข้อ1 และผู้ รับมอบฉันทะ�ด้ลงชื�อรับรองสําเนา

ถูกต้อง

นิติบคุคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา�ข้อ 1

1.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้น ���งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องที�ออกให้�ม่เกิน 90 วัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจของนิติบุคคล

�กรรมการ��และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทนนิติบุคคล���งเป� นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคล���งเป� นผู้ ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ���แบบใดแบบหน��ง�����ง�ด้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อของผู้แทนนิติบคุคล��กรรมการ�����งเป� นผู้มอบฉันทะ�และผู้ รับมอบฉนัทะ�

2.2   สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ���งออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องที�ออกให้�ม่เกิน�90 วนั พร้อมทั �ง�รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)

และมีข้อความแสดงให้เห�นว่าผู้แทนนิติบุคคล���งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

���งเป� นผู้ถือหุ้น

2.3 สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ)เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ1 ���งเป� น

ผู้มอบฉันทะและลงชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง

2.4 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉนัทะ�เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา�ข้อ�1 และ ผู้รบัมอบ

ฉันทะ�ด้ลงชื�อรับรองสาํเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2  โดยหนังสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล

ต้องผ่านการรับรองจากโนตารี�พบับลคิ�หรือหน่วยงานราชการที�มีอํานาจไม่เกิน�6 เดือน

3.2 ในการที�ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ถือลงทุนต่างประเทศมอบให้�Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ แทนต้องส่ง

หลกั�านดงัต่อไปนี �เพิ�มเติม

1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้�Custodian เป็นผู้ ดําเนินการลงนามใน หนังสอื

มอบฉันทะแทน

2) หนงัสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั �งนี �เอกสาร

ที�มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ�จะต้องจดัทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนนิติบคุคลนั �นรับรองความถูกต้องของคําแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดสง่หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�กรมพั�นาธุรกิจการค้า�กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไปกับหนังสือเชิญประชุม

���งเป็นไปตามประกาศกรมพ�ันาธุรกิจ� การค้า�เรื�องกําหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ

- แบบ�ก��เป็นแบบหนงัสอืมอบฉันทะทั�วไป���งเป็นแบบที�ง่ายไม่�ับ�้อน�

- แบบ�ข��เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที�กําหนดรายการต่าง��ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว�

- แบบ�ค��เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้�Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์��E-AGM) สามารถมอบฉันทะได้ โดย

ดําเนินการดังนี �

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน��ง เพียงแบบเดียวเท่านั �น�ดงันี �

1.1. ผู้ถือหุ้นทั�วไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะ�ได้เฉพาะ�แบบ�ก��หรือ�แบบ�ข��แบบใดแบบหน��งเท่านั �น�

1.2. ผู้ถือหุ้นที�ปราก�ชื�อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้Custodianในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน��งได้จากทั �ง3แบบ(แบบก.หรือแบบข.หรือแบบค.)

2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหน��งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทคน

ใดคนหน��ง�โดยให้ระบชืุ�อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที�ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ�หรือ�กาเครื�องหมายหน้าชื�อ

กรรมการอิสระ�ตามที�บริษัทระบุไว้ในหนังสอืมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมดังกล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท�พร้อมทั �งขีด�่าลงวันที�ที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวเพื�อให้ถูกต้องและมีผลผกูพนั

ตามก�หมาย ทั �งนี � เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ ให้กับเอกสารของท่าน

เมื�อส่งกลบัมาที�บริษัท

4. ส่งหนังสอืมอบฉันทะคืนมาที��

บริษัท สํานักงานที�ปร�กษาก�หมายมีชัยไทยแลนด์�จํากัด

เลขที��223/96 ชั �น�21 คันทรี�คอมเพล็ก�์�อาคารเอ�ถนนสรรพาวุธ

แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ภายในวนัที� 26 เมษายน 2564 เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุ
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ทั �งนี ��ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะหลายคนเ�ื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้�และผู้ ถือหุ้น

จะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่�โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเ�ียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที�ตนถืออยู่ได้�เว้นแต่เป็น�

Custodian ที�ผู้ถือหุ้น���งเป็นผู้ลงทุนต่างประเท�และแต่งตั �งให้เป็นผู้รับ�ากและดูแลหุ้น�ตามหนังสอื�มอบฉันทะแบบ�ค�

3. �าร���ะเบ��นเข้าร่���ระ�ุ�ผ่านสื�ออิเ����รอนิ�ส���E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้น����ระส�ค�เข้าร่���าร�ระ�ุ�ด้��ตนเอ�

ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเ�ื�อเข้าร่วมประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ�E-AGM ได้ตั �งแต่วันที��20 เมษายน 2564

ถ�ง�วันที��30 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมลูยืนยนัตัวตนสําหรับการเข้าร่วมประชมุ�และใช้บัตร�ประชาชน�ที�เป็นตัวจริงออกโดยสว่น

ราชการและยงัไม่หมดอายุเ�ียงอย่างเดียวเท่านั �น�ลงทะเบียนโดยการสแกน�QR Code ตามรูปด้านล่างนี �

(สาํหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง Pre-Registration)

หรือจากลิงค์

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=k�Fbd�rXV�mlxBM�f%�bZcZt�UGkUhirzIFqOWnbd�rF�

ArW�Nq�nR�g%�d%�d

ทั �งนี ��ผู้ถือหุ้นสามารถ��กษาขั �นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมได้ที� “คู่มือการใช้งานระบบการประชมุผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting” �รายละเอีย�ตามที�ส่งมา�้วยลาํ�ับที� 9)

�ายหลงัจากที�ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้อง�และจะแจ้งผลการลงทะเบียน�รวมทั �งชื�อผู้ เข้าใช้งาน��Username) และรหสัผ่าน (Password) เ�ื�อใช้ลอ็กอิน��Log-in) เข้าสู่

ระบบการประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์�DAP e-Shareholder Meeting ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที�ท่านได้แจ้งแก่

บริษัท โด��ะเริ� ��Log-in เข้าสู่ ระบบ ได้ ในวันศุกร์��� �30 เมษายน  2564 ตั ���ต� เว�า�13.00 น . เป็นต้นไป����

https://portal.eservice.set.or.th

3.2 ผู้ถือหุ้น����ระส�ค� เข้าร่���าร�ระ�ุ�ด้��ตนเอ���ะ�ระส�ค� ��้เอ�สารอื�น���น�าร�ืน��นต��ตน�หรือ������������

ผู้ถือหุ้นนิติบุคค����ไ�่ต้อ��าร�อบ��น�ะ

ผู้ ถือหุ้นบุคคล�รรม�าที�ประสงค์จะใช้เอกสารอื�น���อาทิ�บัตรทางราชการอื�น���หนังสือเ�ินทาง�ในการยืนยนัตวัตน

หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที��ม่ต้องการมอบฉันทะ� เพื�อเข้ารวมประชุม�้วยตนเอง�ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารให้บริษัท��ังนี �

(1) เอกสารที�ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์� �E-AGM) ตามที�ระบใุนข้อ 1 (หน้าที��24)

(2) อีเมล ์(E-mail) และ เบอร์โทรศพัท์มือถือ (สําหรับรับ OTP)

ผ่านช่องทาง E-mail : info@everland.co.th หรือ โทรสาร : 02-720-7808

และต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายงั

บริษัท�สํานักงานที�ปร�กษาก�หมายมีชัย�ทยแลน�์�จํากั��

เลขที��223/96 ชั �น�21 คันทรี�คอมเพล็ก�์�อาคารเอ�ถนนสรรพาว�ุ�แขวงบางนาใต้��เขตบางนา�กรุงเทพมหานคร�10260

�ายในวนัที� 26 เมษายน 2564 เนื�องจากบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร

เพื�อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์เป็น�ปอย่างถกูต้อง

หนา้26



ทั �งนี ��ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะหลายคนเ�ื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้�และผู้ ถือหุ้น

จะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่�โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเ�ียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที�ตนถืออยู่ได้�เว้นแต่เป็น�

Custodian ที�ผู้ถือหุ้น���งเป็นผู้ลงทุนต่างประเท�และแต่งตั �งให้เป็นผู้รับ�ากและดูแลหุ้น�ตามหนังสอื�มอบฉันทะแบบ�ค�

3. �าร���ะเบ��นเข้าร่���ระ�ุ�ผ่านสื�ออิเ����รอนิ�ส���E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้น����ระส�ค�เข้าร่���าร�ระ�ุ�ด้��ตนเอ�

ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเ�ื�อเข้าร่วมประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ�E-AGM ได้ตั �งแต่วันที��20 เมษายน 2564

ถ�ง�วันที��30 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมลูยืนยนัตัวตนสําหรับการเข้าร่วมประชมุ�และใช้บัตร�ประชาชน�ที�เป็นตัวจริงออกโดยสว่น

ราชการและยงัไม่หมดอายุเ�ียงอย่างเดียวเท่านั �น�ลงทะเบียนโดยการสแกน�QR Code ตามรูปด้านล่างนี �

(สาํหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง Pre-Registration)

หรือจากลิงค์

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=k�Fbd�rXV�mlxBM�f%�bZcZt�UGkUhirzIFqOWnbd�rF�

ArW�Nq�nR�g%�d%�d

ทั �งนี ��ผู้ถือหุ้นสามารถ��กษาขั �นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมได้ที� “คู่มือการใช้งานระบบการประชมุผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting” �รายละเอีย�ตามที�ส่งมา�้วยลาํ�ับที� 9)

�ายหลงัจากที�ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบความ

ถูกต้อง�และจะแจ้งผลการลงทะเบียน�รวมทั �งชื�อผู้ เข้าใช้งาน��Username) และรหสัผ่าน (Password) เ�ื�อใช้ลอ็กอิน��Log-in) เข้าสู่

ระบบการประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์�DAP e-Shareholder Meeting ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที�ท่านได้แจ้งแก่

บริษัท โด��ะเริ� ��Log-in เข้าสู่ ระบบ ได้ ในวันศุกร์��� �30 เมษายน  2564 ตั ���ต� เว�า�13.00 น . เป็นต้นไป����

https://portal.eservice.set.or.th

3.2 ผู้ถือหุ้น����ระส�ค� เข้าร่���าร�ระ�ุ�ด้��ตนเอ���ะ�ระส�ค� ��้เอ�สารอื�น���น�าร�ืน��นต��ตน�หรือ������������

ผู้ถือหุ้นนิติบุคค����ไ�่ต้อ��าร�อบ��น�ะ

ผู้ ถือหุ้นบุคคล�รรม�าที�ประสงค์จะใช้เอกสารอื�น���อาทิ�บัตรทางราชการอื�น���หนังสือเ�ินทาง�ในการยืนยนัตวัตน

หรือผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที��ม่ต้องการมอบฉันทะ� เพื�อเข้ารวมประชุม�้วยตนเอง�ผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารให้บริษัท��ังนี �

(1) เอกสารที�ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์� �E-AGM) ตามที�ระบใุนข้อ 1 (หน้าที��24)

(2) อีเมล ์(E-mail) และ เบอร์โทรศพัท์มือถือ (สําหรับรับ OTP)

ผ่านช่องทาง E-mail : info@everland.co.th หรือ โทรสาร : 02-720-7808

และต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายงั

บริษัท�สํานักงานที�ปร�กษาก�หมายมีชัย�ทยแลน�์�จํากั��

เลขที��223/96 ชั �น�21 คันทรี�คอมเพล็ก�์�อาคารเอ�ถนนสรรพาว�ุ�แขวงบางนาใต้��เขตบางนา�กรุงเทพมหานคร�10260

�ายในวนัที� 26 เมษายน 2564 เนื�องจากบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร

เพื�อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์เป็น�ปอย่างถกูต้อง

ภายหลงัจากที�บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว�บริษัทจะแจ้งชื�อผู้ เข้าใช้งาน��Username) และรหสัผ่าน

(Password) เพื�อใช้ลอ็กอิน��Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ DAP e-Shareholder Meeting ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที�ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท �ดย�ะเร��ม�Log-in เข้าสู่ระบบ ได้ ในวันศุกร์ที��30 เมษายน 2564 ตั �งแต่เวลา�

13.00 น. เป็นต้นไปที��https://portal.eservice.set.or.th

3.3 ผู้��อหุ้นท��ไม่�ระส���เข้าร่�ม�ระ�ุม���ะ�ะ�ต่�ตั ��ผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที�ประสงค์จะมอบฉันทะ�ปรดส่งเอกสารทั �งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที�บริษัทระบไุว้ข้างต้น�

มายัง

บริษัท สํานักงานที�ปร�กษาก�หมายมีชัยไทยแลนด์�จํากัด

เลขที��223/96 ชั �น�21 คันทรี�คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวธุ

แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ภายในวนัที� 26 เมษายน 2564 เนื�องจากบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถกูต้องของ

เอกสาร�เพื�อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ภายหลงัจากที�บริษัทตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารมอบฉนัทะแล้ว�บริษัทจะแจ้งชื�อผู้ เข้าใช้งาน��Username) และ

รหัสผ่าน (Password) เพื�อใช้ลอ็กอิน��Log-in) เข้าสูร่ะบบการประชมุผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์�DAP e-Shareholder Meeting ให้แก่

ผู้ รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมล (E-mail) ที�ผู้ ถือหุ้ นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ �ดย�ะเร�� ม�Log-in เข้าสู่ ระบบ

ได้ในวันศุกร์ที��30 เมษายน 2564 ตั �งแต่เวลา�13.00 น. เป็นต้นไปท���https://portal.eservice.set.or.th

หมายเหตุ:

 บริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับการลงทะเบียนเ�ื�อเข้าร่วมประชมุ��นกร�ีที�เอกสารสง่มาถ�งบริษัทล่าช้ากว่ากําหนดเวลาที�ระบุไว้

ข้างต้น

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถ�ช้�หน��ง�e-mail address ต่อการลงทะเบียนผู้

ถือหุ้น 1 รายเท่านั �น�หากผู้ เข้าร่วมประชมุเป� นผู้ ถือหุ้น�และรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นรายอื�น�นเวลาเดียวกนั�หรือ�เป� นผู้ เข้าร่วม

ประชุมที�รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย�*** กรุณาเตรียม e-mail address และชุดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สําหรับ

Log-in เข้าสู่ระบบเ���อร่วมประชุม�ตาม�ํานวน�ู้��อหุ้นที��ะเข้าร่วมประชุม�่านส��อ� อิเล็กทรอนิกส์ ***

 บริษัทขอสงวนสทิธิ�การ�ห้ชื�อผู้ เข้า�ช้งาน��Username) และรหสัผ่าน (Password) กบัผู้อื�น�และ�นกร�ีที�ชื�อผู้ �ช้��Username)

และรหสัผ่าน (Password) สญูหาย หรือยงัไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท  ***โปรดติดต่อกลับทางบริษัททันที ก่อนวันศุกร์

ที� 30 เมษายน 2564 ***

3.4 ผู้��อหุ้นท��ไม่�ระส���เข้าร่�ม�ระ�ุม���ะมอบฉันทะ�ห้�รรม�ารอ�สระขอ�บร��ัท

ผู้ ถือหุ้ นที�ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์��E-AGM) บริษัทขอแนะนําให้ผู้ ถือหุ้ นมอบ ฉนัทะให้

กรรมการอิสระท่านหน��งท่านใดได้แก่�นายกําธร อุดมฤทธิรุจ หรือ นางสาววนิดา มจัฉิมานนท์ เพื�อเข้าร่วมประชมุแทน�และ�ปรดสง่

เอกสารทั �งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที�บริษัทระบไุว้ข้างต้น�มายัง

บริษัท สํานักงานที�ปร�กษาก�หมายมีชัยไทยแลนด์�จํากัด

เลขที��223/96 ชั �น�21 คันทรี�คอมเพล็กซ์�อาคารเอ�ถนนสรรพาวุธ

แขวงบางนาใต้  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ภายในวนัที� 26 เมษายน 2564 เนื�องจากบริษัทมคีวามจําเป็นต้องใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสาร�เพื�อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หน��งหุ้นมีหน��งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง�และผู้ รบัมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบก.หรือ แบบข.ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียง

อย่างใดอย่างหน��ง�คือ�เห็นด้วย�ไม่เห็นด้วย�หรือ�งดออกเสียง�โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ

3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คสัโตเดียน��Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ�ากและดแูลหุ้น���งใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

4. กรณีที�ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะมาประชุมแทน�ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ�ิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุประการ

ตามที�เห็นสมควร�โดยไม่ได้ระบกุารลงคะแนนเสยีงในหนงัสือมอบฉันทะ�การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิ�ี�เดียวกับผู้ถือหุ้นที�เข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง�ในกรณีที�ผู้มอบฉนัทะ�ได้มีคําสั�งระบกุารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระมาใน�หนังสอืมอบฉนัทะแล้ว�

บริ�ัทจะบันท�กคะแนนเสียงตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั �งแต่บริ�ัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร�และทําการ

ลงทะเบียนให้ผู้ เข้าร่วมประชุม

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ�ประ�านในที�ประชมุจะสอบถามว่ามีผู้ ใด�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม่�ระบบ DAP

e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้ เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชมุ

จะต้องกลบัมาที�หน้า�DAP e-Shareholder Meeting ที�ได้�Log-in ไว้ก่อนหน้านี ��เ��า���้ �ือห�้น���ต้องการ�ง���นนเ���ง�

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เ�่าน� �น���ต้องกด�ง���นนเ���ง�หาก�“เห็นด้วย” ไม่ ต้องดําเนินการใดๆ โดยการลงคะแนน

เสียงจะต้องทํา�ายในระยะเวลาที�กําหนด�หากผู้ เข้าร่วมประชมุไม่ได้ลงคะแนนเสียง�ายในระยะเวลาที�กําหนด จะถือว่า

ผู้ เข้าร่วมประชุมดงักล่าวมีมติ�อนมุตัิ��เห็นด้วย��ตามที�เสนอให้ที�ประชุมพิจารณา�ทั �งนี ��หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั �น�

ยงัมีอยู่�ผู้ เข้าร่วม�ประชมุสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียง�ายในเวลาที�ระบบกําหนดได้ โดยในการนบัคะแนนเสียงในวาระ

เหลา่นี ��บริ�ัทจะใช้วิ�ีหกัคะแนนเสยีงที�ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั �งหมด�และส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงที�เห็นด้วย�

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ�ประ�านในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุม�ักถามในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับวาระนั �น��ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมกลบัไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์เพื�อถาม

คําถามที�ปุ่ ม�“สง่คําถาม” จากนั �นคําถามที�ต้องการสอบถามไว้และกดปุ่ ม "ยืนยนั” เพื�อส่งคาํถามเข้าคิวรอไว้

7. มติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี �

1) กรณีปกติ�ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน�

2) กรณีอื�น�����งมีก�หมายหรือข้อบงัคับบริ�ัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ�มติของที�ประชมุจะเป็นไปตามก�หมาย�หรือ

ข้อบังคับนั �นกําหนด�โดยผู้ ดําเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ดังกลา่ว

3) หากคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประ�านในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีกหน��งเสียงเป็นเสยีงชี �ขาด

4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่นได้ส่วนเสียเป็นพิเศ�ในเรื�องใดโดยเฉพาะขอให้งดออกเสียงในเรื�องนั �น�

8. การนับคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประ�านในที�ประชมุจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที�ประชุมทราบทกุวาระ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะ

ลงทะเบียนยืนยันตนเอง
ผ่าน ระบบ

DAP e-Shareholder
Meeting

มอบฉันทะให้ผู้อื�น

ส่งเอกสารมายังบริษัท

�ายในวนัที� 26 เม.ย. 64

ส่งเอกสารมายังบริษัท

�ายในวนัที� 26 เม.ย. 64

บริษัทตรวจสอบข้อมูล

การยืนยันตัวตน และลงคะแนน

ตามเอกสารมอบฉนัทะ

ในวันประชุม

บริษัทตรวจสอบข้อมูลการยืนยนัตัวตน

บริษัทดําเนินการส่ง

Username & Password ให้ผู้ถือหุ้น

วันประชุม E-AGM
เริ�มเข้าสู่ระบบ (Log-in) �ด้ตั �งแตเ่วลา 13.00 น.ที�

https://portal.eservice.set.or.th

อนมุตัิการเข้าร่วมประชมุ

เปิดประชุม E-AGM เวลา 14.00 น.

ดําเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชมุ

ประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

สรุปผลการลงคะแนนต่อที�ประชุม

กรณีประสงค์ใช้
เอกสารอื�นใน
การยืนยันตวัตน

QR Code สําหรับ
การเข้าร่วมประชุม E-AGM
https://portal.eservice.set.or.th

กรณีประสงค์ใช้
บตัรประจําตวัประชาชน
ในการยืนยนัตวัตน
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หน��งหุ้นมีหน��งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง�และผู้ รบัมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบก.หรือ แบบข.ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียง

อย่างใดอย่างหน��ง�คือ�เห็นด้วย�ไม่เห็นด้วย�หรือ�งดออกเสียง�โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ

3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งให้คสัโตเดียน��Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ�ากและดแูลหุ้น���งใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

4. กรณีที�ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะมาประชุมแทน�ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ�ิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทกุประการ

ตามที�เห็นสมควร�โดยไม่ได้ระบกุารลงคะแนนเสยีงในหนงัสือมอบฉันทะ�การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิ�ี�เดียวกับผู้ถือหุ้นที�เข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง�ในกรณีที�ผู้มอบฉนัทะ�ได้มีคําสั�งระบกุารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระมาใน�หนังสอืมอบฉนัทะแล้ว�

บริ�ัทจะบันท�กคะแนนเสียงตามที�ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั �งแต่บริ�ัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร�และทําการ

ลงทะเบียนให้ผู้ เข้าร่วมประชุม

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ�ประ�านในที�ประชมุจะสอบถามว่ามีผู้ ใด�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม่�ระบบ DAP

e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้ เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชมุ

จะต้องกลบัมาที�หน้า�DAP e-Shareholder Meeting ที�ได้�Log-in ไว้ก่อนหน้านี ��เ��า���้ �ือห�้น���ต้องการ�ง���นนเ���ง�

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เ�่าน� �น���ต้องกด�ง���นนเ���ง�หาก�“เห็นด้วย” ไม่ ต้องดําเนินการใดๆ โดยการลงคะแนน

เสียงจะต้องทํา�ายในระยะเวลาที�กําหนด�หากผู้ เข้าร่วมประชมุไม่ได้ลงคะแนนเสียง�ายในระยะเวลาที�กําหนด จะถือว่า

ผู้ เข้าร่วมประชุมดงักล่าวมีมติ�อนมุตัิ��เห็นด้วย��ตามที�เสนอให้ที�ประชุมพิจารณา�ทั �งนี ��หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั �น�

ยงัมีอยู่�ผู้ เข้าร่วม�ประชมุสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียง�ายในเวลาที�ระบบกําหนดได้ โดยในการนบัคะแนนเสียงในวาระ

เหลา่นี ��บริ�ัทจะใช้วิ�ีหกัคะแนนเสยีงที�ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั �งหมด�และส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงที�เห็นด้วย�

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ�ประ�านในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุม�ักถามในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับวาระนั �น��ตาม

ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมกลบัไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์เพื�อถาม

คําถามที�ปุ่ ม�“สง่คําถาม” จากนั �นคําถามที�ต้องการสอบถามไว้และกดปุ่ ม "ยืนยนั” เพื�อส่งคาํถามเข้าคิวรอไว้

7. มติของที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี �

1) กรณีปกติ�ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน�

2) กรณีอื�น�����งมีก�หมายหรือข้อบงัคับบริ�ัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ�มติของที�ประชมุจะเป็นไปตามก�หมาย�หรือ

ข้อบังคับนั �นกําหนด�โดยผู้ ดําเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ดังกลา่ว

3) หากคะแนนเสยีงเท่ากันให้ประ�านในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีกหน��งเสียงเป็นเสยีงชี �ขาด

4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่นได้ส่วนเสียเป็นพิเศ�ในเรื�องใดโดยเฉพาะขอให้งดออกเสียงในเรื�องนั �น�

8. การนับคะแนนเสียงจะกระทําทนัทีและประ�านในที�ประชมุจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที�ประชุมทราบทกุวาระ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะ

ลงทะเบียนยืนยันตนเอง
ผ่าน ระบบ

DAP e-Shareholder
Meeting

มอบฉันทะให้ผู้อื�น

ส่งเอกสารมายังบริษัท

�ายในวนัที� 26 เม.ย. 64

ส่งเอกสารมายังบริษัท

�ายในวนัที� 26 เม.ย. 64

บริษัทตรวจสอบข้อมูล

การยืนยันตัวตน และลงคะแนน

ตามเอกสารมอบฉนัทะ

ในวันประชุม

บริษัทตรวจสอบข้อมูลการยืนยนัตัวตน

บริษัทดําเนินการส่ง

Username & Password ให้ผู้ถือหุ้น

วันประชุม E-AGM
เริ�มเข้าสู่ระบบ (Log-in) �ด้ตั �งแตเ่วลา 13.00 น.ที�

https://portal.eservice.set.or.th

อนมุตัิการเข้าร่วมประชมุ

เปิดประชุม E-AGM เวลา 14.00 น.

ดําเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชมุ

ประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

สรุปผลการลงคะแนนต่อที�ประชุม

กรณีประสงค์ใช้
เอกสารอื�นใน
การยืนยันตวัตน

QR Code สําหรับ
การเข้าร่วมประชุม E-AGM
https://portal.eservice.set.or.th

กรณีประสงค์ใช้
บตัรประจําตวัประชาชน
ในการยืนยนัตวัตน
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สิ่งส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที5่) พ.ศ.2550 

PROXY Form A 

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

                 เขยีนที่        
                                  Written at  

                 วนัที่               เดือน    พ.ศ.    
                Date              Month                    Year 

 (1) ขา้พเจา้         สัญชาติ       
      I / We                                                                             Nationality                     

อยู่บา้นเลขที่              ถนน                       ตาํบล/แขวง      
Reside at                                                    Road                                                                           Tambol / Khwaeng  

อาํเภอ/เขต            จงัหวดั                   รหัสไปรษณีย ์      
Amphur /Khet                              Province                   Postal Code 
 

 (2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland  Public Company limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                                 shares and can cast votes equaling                                                                           shares  as follow; 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง 
Ordinary Shares                                       shares, can cast votes equaling                                                                       votes 

หุ้นบุริมสิทธิ                       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 
Preference Shares                                        shares, can cast votes equaling                                                                        votes 

   

 (3) ขอมอบฉันทะให้  
      Hereby appoint 
 

                  นายกาํธร อุดมฤทธิรุจ  (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์)              อายุ           89           ปี   อยู่บา้นเลขที่           153/2   
                                                   Age        years, Resides at 
ถนน                 สาทรใต ้      ตาํบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ           อาํเภอ/เขต   สาทร    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                             Amphur / Khet 

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย ์ 10120             .หรือ 
Province                                                                Postal Code               or 
 
 

               นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์  (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์   )                อายุ         75      ปี   อยู่บา้นเลขที ่   21 ซ.สุขุมวิท11(ไชยยศ)  
                                                   Age      years, Resides at 
ถนน   -       ตาํบล/แขวง คลองเตยเหนือ          อาํเภอ/เขต   วฒันา    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                            Amphur / Khet 

จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์  10110           หรือ    
Province                                                                  Postal Code             or 
 
                                                                  . อายุ        ปี   อยู่บา้นเลขที ่     
                                            Age   years, Resides at 
ถนน            ตาํบล/แขวง             อาํเภอ/เขต      
Road                                 Tumbol / Khwaeng                                              Amphur / Khet 

จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์      
Province                                                                Postal Code                                                                    

อีเมล (E-mail)*       เบอร์โทรศัพท์ (สําหรับ OTP)*       
E-mail       Mobile Phone no (For OTP) 
 
หมายเหตุ:โปรดกรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถว้นโดยเฉพาะช่องท่ีระบุเคร่ืองหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯจะไม่สามารถจดัส่งช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username)รหัสผูใ้ชง้าน(Password)  และOTP ให้แก่ท่าน  
เพ่ือใชใ้นการเขา้สู่ระบบ (Log – in) การเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 
Note:  Please complete and correct your information, especially the specified fields (*). Otherwise the company will not be able to send you the username, password and OTP to you which  
necessary for the shareholders meeting log-in via electronic media (E-AGM). 
  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วันศุกร์ที ่30 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 19 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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 2021, on April 30, 2021,                          
at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof. 
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 กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 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      . ผูร้ับมอบฉันทะ Proxy 

               (     ) 

  ลงช่ือ / Signed      . ผูร้ับมอบฉนัทะ Proxy 

           (     )       

  ลงช่ือ / Signed      . ผูร้ับมอบฉนัทะ Proxy 

      (     ) 

 

หมายเหตุ:  ผูถ้ือหุ้นท่ีจะมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือ

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

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประการกรมทะเบียนการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B. 

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

        เขียนที่        
                                  Written at  

                 วนัที่               เดือน    พ.ศ.    
                Date              Month                    Year 

 (1) ขา้พเจา้         สัญชาติ       
      I / We                                                                             Nationality                     

อยู่บา้นเลขที่              ถนน                       ตาํบล/แขวง      
Reside at                                                    Road                                                                           Tambol / Khwaeng  

อาํเภอ/เขต            จงัหวดั                   รหัสไปรษณีย ์      
Amphur /Khet                              Province                   Postal Code 
 

 (2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland  Public Company limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                                 shares and can cast votes equaling                                                                           shares  as follow; 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง 
Ordinary Shares                                       shares, can cast votes equaling                                                                       votes 

หุ้นบุริมสิทธิ                       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 
Preference Shares                                        shares, can cast votes equaling                                                                        votes 

   

 (3) ขอมอบฉันทะให้  
      Hereby appoint 
 

           นายกาํธร อุดมฤทธิรุจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์)                                อายุ           89           ปี   อยู่บา้นเลขที ่          153/2   
                                                   Age        years, Resides at 
ถนน                 สาทรใต ้      ตาํบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ           อาํเภอ/เขต   สาทร    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                             Amphur / Khet 

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย ์ 10120             .หรือ 
Province                                                                Postal Code               or 
 
 

           นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์   )               อายุ           75        ปี   อยู่บา้นเลขที ่   21 ซ.สุขุมวิท11(ไชยยศ)  
                                                  Age       years, Resides at 
ถนน   -       ตาํบล/แขวง คลองเตยเหนือ          อาํเภอ/เขต   วฒันา    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                            Amphur / Khet 

จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์  10110           หรือ    
Province                                                                  Postal Code             or 
 
                                                                  . อายุ        ปี   อยู่บา้นเลขที ่     
                                            Age   years, Resides at 
ถนน            ตาํบล/แขวง             อาํเภอ/เขต      
Road                                 Tumbol / Khwaeng                                              Amphur / Khet 

จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์      
Province                                                                Postal Code                                                                    

อีเมล (E-mail)*       เบอร์โทรศัพท์ (สําหรับ OTP)*       
E-mail       Mobile Phone no (For OTP) 
 
หมายเหตุ:โปรดกรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถว้นโดยเฉพาะช่องท่ีระบุเคร่ืองหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯจะไม่สามารถจดัส่งช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username)รหัสผูใ้ชง้าน(Password)  และOTP ให้แกท่่าน  
เพ่ือใชใ้นการเขา้สู่ระบบ (Log – in) การเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 
Note:  Please complete and correct your information, especially the specified fields (*). Otherwise the company will not be able to send you the username, password and OTP to you which  
necessary for the shareholders meeting log-in via electronic media (E-AGM). 
  
เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
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 2021, on April 30, 2021,                          
at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof. 
 
 

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

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2020, which was held on  April 28, 2020. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
                   

วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจําปี 2563 

Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2020 Annual Report. 

ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
No voting on this agenda 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรและตั้งทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2563 และ งดจ่ายเงินปันผล 

Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2020 and no dividend payment.. 

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

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

Ο เหน็ดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain     
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระของบริษัท 

Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation of the Company. 

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 : นายกําธร อุดมฤทธิรุจ 

Director Name: Mr.Kamtorn Udomritthiruj 

  Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain 
              

ช่ือกรรมการ : นายอภชัิย โภชกปริภัณฑ์            

Director Name: Mr. Apichai Pochakaparipan    

  Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain 
 

  วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2564     

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2021. 

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2021. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain     
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No.8 Consideration on other issues (if any)  

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve       Disapprove       Abstain    

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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      . ผูร้ับมอบฉันทะ Proxy 

               (     ) 

  ลงช่ือ / Signed      . ผูร้ับมอบฉนัทะ Proxy 

           (     )       

  ลงช่ือ / Signed      . ผูร้ับมอบฉนัทะ Proxy 

      (     ) 

 

 

หมายเหตุ 

1.  ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ 
If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto. 

 

 

 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Along form attachment to proxy form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)   
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company limited. 
ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 19 ถนน
สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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 2021, on April 30, 2021,                          
at 02.00 p.m.,Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof. 
 
----------------------------------------------------------- 

    วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
               Approve                           Disapprove       Abstain    

     วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove       Abstain 

 

    วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove       Abstain 

 

    วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove       Abstain 

    วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove       Abstain 

      วาระที่ ..................................................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 ไม่เหน็ดว้ย  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. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

PROXY Form C 

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

                          เขียนที่        
                   Written at 

                   วนัที่                  เดือน        พ.ศ.    
                     Date                 Month                         Year 
 

 (1)  ขา้พเจา้              
        I/We 

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

อาํเภอ/เขต               จงัหวดั          รหัสไปรษณีย ์     
Amphur / Khet                                               Province                                             Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั          

As the Custodian Operator of   

ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)   
Is/are the shareholder of Everland Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                                 shares and can cast votes equaling                                                                           shares  as follow; 

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียง 
Ordinary Shares                                       shares, can cast votes equaling                                                                        votes 

หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 
Preference Shares                                        shares, can cast votes equaling                                                                        votes 

  

 (2) ขอมอบฉันทะให้  
      Hereby appoint  
 

           นายกาํธร อุดมฤทธิรุจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์)                                อายุ           89           ปี   อยู่บา้นเลขที ่          153/2   
                                                   Age        years, Resides at 
ถนน                 สาทรใต ้      ตาํบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ           อาํเภอ/เขต   สาทร    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                             Amphur / Khet 

จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหัสไปรษณีย ์ 10120             .หรือ 
Province                                                                Postal Code               or 
 

           นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์   )               อายุ           75        ปี   อยู่บา้นเลขที ่   21 ซ.สุขุมวิท11(ไชยยศ)  
                                                  Age       years, Resides at 
ถนน   -       ตาํบล/แขวง คลองเตยเหนือ          อาํเภอ/เขต   วฒันา    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                            Amphur / Khet 

จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์  10110           หรือ    
Province                                                                  Postal Code             or 
 
                                                                  . อายุ        ปี   อยู่บา้นเลขที ่     
                                            Age   years, Resides at 
ถนน            ตาํบล/แขวง             อาํเภอ/เขต      
Road                                 Tumbol / Khwaeng                                              Amphur / Khet 

จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์      
Province                                                                Postal Code                                                                    

อีเมล (E-mail)*       เบอร์โทรศัพท์ (สําหรับ OTP)*       
E-mail       Mobile Phone no (For OTP) 
 
หมายเหตุ:โปรดกรอกขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถว้นโดยเฉพาะช่องท่ีระบุเคร่ืองหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯจะไม่สามารถจดัส่งช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน (Username)รหัสผูใ้ชง้าน(Password)  และOTP ให้แก่ท่าน  
เพ่ือใชใ้นการเขา้สู่ระบบ (Log – in) การเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 
Note:  Please complete and correct your information, especially the specified fields (*). Otherwise the company will not be able to send you the username, password and OTP to you which  
necessary for the shareholders meeting log-in via electronic media (E-AGM). 
 
เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
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 2021, on April 30, 2021,                          
at 02.00 p.m.,Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof. 
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 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ งน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows; 

 มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant all of shares that have right to vote 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
Grant only a portion of the shares specified as follow; 

 
 

   หุ้นสามญั    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
         Ordinary Shares           Shares, can cast votes equaling                                          votes    

   หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
         Preference Shares         Shares, can cast votes equaling                           votes 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับรองประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2020, which was held on  April 28, 2020. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain  
                   

วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจําปี 2563 

Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2020 Annual Report. 

ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
No voting on this agenda 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2020. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain                    

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรและตั้งทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2563 และ งดจ่ายเงินปันผล 

Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2020 and no dividend payment.. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain     
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระของบริษัท 

Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation of the Company. 

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 
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      การตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
         Election by each director 

ช่ือกรรมการ : นายกําธร อุดมฤทธิรุจ 

Director Name: Mr.Kamtorn Udomritthiruj 

  Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain 

ช่ือกรรมการ : นายอภิชัย โภชกปริภัณฑ์            

Director Name: Mr. Apichai Pochakaparipan    

  Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain 
 

  วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี 2564     

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2021. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve               Disapprove         Abstain     

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2021. 

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve       Disapprove       Abstain     
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No.8 Consideration on other issues (if any)  

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

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

Ο เห็นดว้ย Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve       Disapprove       Abstain    

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 theProxy has 
abstain vote asspecified in this proxy form 
 

 

     ลงช่ือ / Signed        ผูม้อบฉันทะ Grantor 

             (    ) 

     ลงช่ือ / Signed        ผูร้ับมอบฉันทะ Proxy 

              (     ) 

 ลงช่ือ / Signed        ผูร้ับมอบฉันทะ Proxy 

             (     )       

 ลงช่ือ / Signed        ผูร้ับมอบฉันทะ Proxy 

    (     ) 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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หมายเหตุ 

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

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

     (1)  หนังสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
           The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this pxoxy form 

      (2)  หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจ 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.  ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

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

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

Along form attachment to proxy form C 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากัด (มหาชน)   
Hereby appoint as the shareholder of Super Energy Corporation Public Company Limited 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารคันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ช้ัน 19 ถนน
สรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
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 2021, on April 30, 2021,                          
at 02.00 p.m., Via electronic media at Country Complex Tower 19th Floor, Sunpawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok, Or at any adjournment thereof. 
----------------------------------------------------------- 

                        วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 
 

      วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 
 

          วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 
 

      วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

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

      วาระที่ ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

(ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 
 

       วาระที่ ..................................................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 
 
 

รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล : นายก าธร อดุมฤทธิรุจ 
อายุ : 89 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา : ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท : รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ประสบการณ์ท างาน   
บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2564-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2564 รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท  เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2548-2560 กรรมการ บริษัท  ซุปเปอร์บล็อกเซาท์ จ ากดั  
2549-2551 ประธานกรรมาธิการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาติ 
2544-2545 ประธานคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการเลือกตัง้ ส านกังานคณะกรรมการเลือกตัง้ 
 

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

และกรรมการตรวจสอบ จงึไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 
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ช่ือ – ช่ือสกุล : นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ 
อายุ : 75 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา : - Hotel Management : Cornell University, USA 

- Administration& Technique  Hotelieres 
Institute International de Glion,Switzerland  
- Languages (French & German),Institute Le Manoir, Switzerland, 
 Ecole Benedict, Switzerland 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ประสบการณ์ท างาน   
บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,รองประธานกรรมการ บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2561 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด/องค์กรอ่ืนๆ   

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ ากดั  
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอเนอร์ยี จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท  ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท นอร์ท โซล่าร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท โคราชเมดคิลักรุ๊ป จ ากดั  
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท  เดนทอล อิส ฟัน  
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอเนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั 
2540-2541 ผู้อ านวยการฝ่ายรัฐสมัพนัธ์ The Oriental Bangkok 
2539-2540 ผู้จดัการทัว่ไป   The Twin Lotus Hotel 
2528-2539 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดฯ The Oriental Bangkok 
2525-2528 ผู้จดัการฝ่ายขาย  The Bangkok Peninsula 
2512-2525 ผู้จดัการฝ่ายขาย  Hotel Siam Inter-Continental  
2509-2510 เลขานกุารและผู้ตรวจบญัชี Arosa Kulm Hotel , Switzerland 

 

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

กรรมการตรวจสอบจงึไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 
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ช่ือ – ช่ือสกุล : นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์ 
อายุ : 75 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา : - Hotel Management : Cornell University, USA 

- Administration& Technique  Hotelieres 
Institute International de Glion,Switzerland  
- Languages (French & German),Institute Le Manoir, Switzerland, 
 Ecole Benedict, Switzerland 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ประสบการณ์ท างาน   
บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2556-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,รองประธานกรรมการ บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากดั (มหาชน) 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2561 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด/องค์กรอ่ืนๆ   

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ ากดั  
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอเนอร์ยี จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท  ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท นอร์ท โซล่าร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท โคราชเมดคิลักรุ๊ป จ ากดั  
2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท  เดนทอล อิส ฟัน  
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอเนอร์ยี กรุ๊ป จ ากดั 
2540-2541 ผู้อ านวยการฝ่ายรัฐสมัพนัธ์ The Oriental Bangkok 
2539-2540 ผู้จดัการทัว่ไป   The Twin Lotus Hotel 
2528-2539 ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดฯ The Oriental Bangkok 
2525-2528 ผู้จดัการฝ่ายขาย  The Bangkok Peninsula 
2512-2525 ผู้จดัการฝ่ายขาย  Hotel Siam Inter-Continental  
2509-2510 เลขานกุารและผู้ตรวจบญัชี Arosa Kulm Hotel , Switzerland 

 

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

กรรมการตรวจสอบจงึไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ปร ะ ชุ ม อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนา้47



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

การใช้งานฟังก์ชั่นถามค าถาม4

การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง5

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)6

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตวัประชาชน
ในการยืนยันตัวตน
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สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

การใช้งานฟังก์ชั่นถามค าถาม4

การใช้งานฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง5

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)6

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตวัประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook Tablet Mobile

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

รองรับบนระบบปฎิบตัิการ

IOS android

Google Chrome
(แนะน า)

Safari Internet Explorer

เตรียมหลักฐานการพิสูจน์ตวัตน

บัตรประจ าตัวประชาชน
3

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application 
androidIOS
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ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้บัตรประจ าตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงคจ์ะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตรทาง
ราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting 

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียน
เข้าประชุม

1

2

3

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

4

กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

1
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5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

1. ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. กดเลือก “ลงทะเบียน”

3. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”

หนา้51



4. ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบุ ได้แก่ 
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน และเลขที่หลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด 
4.4  อีเมล (ส าหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบ)
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ต้องขีด)
4.6  รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 

5. ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยท าเครื่องหมาย 
6. กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ” 

6. กดขอรหัส OTP โดยระบบจะท าการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้กรอกไว้ตอนต้น

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2

6
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7. ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

8. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 
ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังก์ชั่นกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นท าการ
ถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปที่ 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 

9. ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

10. ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน)   

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช)้ และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
ส าหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

2
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าสู่ระบบได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th
2. กดเลือก “เข้าสู่ระบบ”
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
4. กรอก รหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท าการลงทะเบียนไว้

5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดท่ีผู้ถือหุ้นได้ท าการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทิน
5.2   มุมมองรายการประชุม (list)

6. ผู้ถือหุ้นเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเขา้ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชมุ เช่น วันที่
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นต้น 

7. กดเข้าร่วมประชุม ที่มุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิารก่อนเข้าร่วมประชุม
8. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริ่มประชุม 

8
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การใช้งานฟังก์ช่ันถามค าถาม4

1. กดแจ้งความประสงค์เพือ่ถามค าถามที่ปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” ค าถามจะถูกส่งเข้าควิรอไว้ 

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน แจ้งให้ผู้ถือหุ้นถามค าถามได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค าถามในวาระนั้น ๆ   กลับไปยังระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting และด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี

9

การแจ้งความประสงค์ในการถามค าถาม

การถามค าถามเมื่อถึงควิในการถาม

1. เมื่อถึงวาระการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) 
บนระบบ WebEx เพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง 

1.1 กดปุ่ม Unmute me 

1.2 หากปรากฎตามไอคอนด้านล่างให้กดปุ่ม Unmute ซ้้าอีกครั้ง
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3. หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญกดดูผล
คะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง5

1. เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและท าการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

2. เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

หมายเหตุ : การลงคะแนนเสียงสามารถก าหนดให้คล้ายกับการประชุมในรปูแบบ Physical Meeting ได้ กล่าวคือ เฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้นท่ีต้องกดลงคะแนนเสียง หาก “เห็นด้วย” ไม่
ต้องด าเนินการใดๆ ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเป็นผู้ก าหนดและแจ้งเง่ือนไขการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ประชุม

ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม 10
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ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  6

กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่านสามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยรหัส OTP

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

11
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

DAP e-Shareholder Meeting
บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 
 

 
 

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
 
 
 

ข้าพเจ้า.................................................................................ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที่.................................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมทัง้สิน้ ............................................................................. หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2563 

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ในรูปแบบสิง่พิมพ์ โดยขอให้ทา่นจดัสง่ให้ข้าพเจ้าที่ 

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

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

 
 

 
 

โปรดแจ้งความประสงค์ดงักล่าวข้างตน้ และ  ส่งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  ทัง้นี ้บริษัทจกัไดด้ าเนินการ
และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดทีไ่ดแ้จ้งไวข้า้งตน้ต่อไป 
 
แจ้งความประสงค์ที่ คณุอารียา หลงจิ 

โทรสาร. 02-720-7808 
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