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         วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เร่ือง ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และการงดจา่ยเงินปันผล (เปลี่ยนแปลงเวลาประชมุ) 

               

 ตามที่ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัการประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งจัดให้มีขึน้ในวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 

2564 เวลา 10.00 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ส าคญัของการประชมุดงักลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 1.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยจะน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา

อนมุตัิ 

2.มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563              และงด

จา่ยเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

3.มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีมติให้น าเสนอต่อที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ รายละเอียดดงันี ้

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ปี 2564  

ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1.นายก าธร อดุมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2.นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ กรรมการ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้สองท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อ

อีกวาระหนึ่ง 

 

4.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 โดย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเท่ากับปี 2563 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

รายละเอียดดงันี ้ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ต าแหน่ง เบีย้ประชมุ(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ  10,000 

รองประธานกรรมการ  7,500 

กรรมการ  5,000 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง เบีย้ประชมุ(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  42,500 

รองประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 



                                บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107537000726 
                                            EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED    Registration No.0107537000726 

 

หน้า 2 จาก 2 
223/96 อาคารคนัทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวธุ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทรศพัท ์: 0-2361-6156-60  โทรสาร : 0-2720-7598-9 

223/96 Country Complex Building,Tower A,21st  Fl.,Sanphawut Road., Bangna , Bangkok 10260 Tel:0-2361-6156-60  Fax: 0-2720-7598-9 

5.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศสอบ

บญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2564 ดงัรายชื่อ ตอ่ไปนี ้

1. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 

2. ดร. ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 

3. นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4325 หรือ 

4. นางนิสากร  ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 

5.นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7731 

หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี เป็นผู้ ลง

ลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 ทัง้สิน้จ านวนไม่เกิน 2,780,000 บาท  ซึ่งไม่รวม

คา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fees) ที่บริษัทจา่ยตามจริง และไมร่วมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 

 

 6. ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. จัดประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

(Record Date) ในวนัที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2563 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิงดจดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563 และงดจา่ยเงินปันผล 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระของบริษัท 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี2564 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2564 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : ทัง้นี ้มติกรรมการครัง้ที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564ได้มอบอ านาจให้ประธานกรรมการพิจารณาเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัที่ 30 เมษายน 2564 ในส่วนนีไ้ม่มีผลกระทบต่อวาระที่จะน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น

ได้ 

  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                     ( นายสวิจกัร์  โลจายะ ) 

                        ประธานกรรมการ  


