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         วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เร่ือง ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข พ.ศ. วนั Record Date) 

               

  

 ตามท่ี บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 2/2564 ซึ่งจัดให้มีขึน้ในวนัท่ี 24 

กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 10.00 น. บริษัทขอแจ้งมตท่ีิส าคญัของการประชมุดงักล่าวดงัตอ่ไปนี ้

 1.มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะน าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2.มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรและตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563              

และงดจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทเหน็ควรให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

3.มีมตใิห้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีมติให้

น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิรายละเอียดดงันี ้

กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ปี 2564  

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1.นายก าธร อดุมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2.นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์ กรรมการ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้สองท่านกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่ 

 

4.มีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 โดย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนไว้ในอตัราเท่ากบัปี 2563 และให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณา

อนมุตั ิรายละเอียดดงันี ้ 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

ต าแหน่ง เบีย้ประชมุ(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ  10,000 

รองประธานกรรมการ  7,500 

กรรมการ  5,000 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง เบีย้ประชมุ(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  42,500 

รองประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000 

กรรมการตรวจสอบ  10,000 
 

5.มีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 โดย

คณะกรรมการเหน็สมควรให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชย

ยศสอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2564 ดงัรายช่ือ ตอ่ไปนี ้

1. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 

2. ดร. ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 หรือ 

3. นายชพูงษ์  สรุชตุกิาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4325 หรือ 

4. นางนิสากร  ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5035 หรือ 

5.นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7731 

หรือ ผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี เป็น

ผู้ ลงลายมือ ช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส า หรับปี  2564 ทั ง้สิ น้จ านวน                             

ไม่เกิน 2,780,000 บาท  ซึง่ไม่รวมคา่บริการอ่ืน (Non-Audit Fees) ท่ีบริษัทจ่ายตามจริง และไม่รวมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 
 

 6. ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันที่  30 เมษำยน 2564 เวลำ 15.00 น. จัดประชุมผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี

มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตังิดจดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระของบริษัท 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี2564 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                     ( นายสวจิกัร์  โลจายะ ) 

                        ประธานกรรมการ  


