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ที่ ever/list 005/2565
วันที่ 1 มีนาคม 2565
เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 และการงดจ่ายเงินปั นผล
ตามที่ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั การประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2565 ซึ่งจัดให้ มีขึน้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

2565 เวลา 11.00 น. บริษัทขอแจ้ งมติที่สาคัญของการประชุมดังกล่าวดังต่อไปนี ้
1.มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้ วยงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2.มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรและตังทุ
้ นสารองตามกฎหมายประจาปี 2564 และงดจ่ายเงิน
ปั นผลโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมีมติให้ นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ รายละเอียดดังนี ้
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ปี 2565
ชื่อกรรมการ
1.นายสวิจกั ร์ โลจายะ
2.นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ/กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการตรวจสอบ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
งสองท่
้
านกลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง
4.มี ม ติ ใ ห้ เ สนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 โดย
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ คงค่ าตอบแทนไว้ ใ นอัต ราเท่า กับปี 2564 และให้ เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตาแหน่ง

เบี ้ยประชุม(บาท/ครัง้ )

ประธานกรรมการ

10,000

รองประธานกรรมการ

7,500

กรรมการ

5,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง

เบี ้ยประชุม(บาท/ครัง้ )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

42,500

รองประธานกรรมการตรวจสอบ

40,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000
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5.มีมติ ใ ห้ เสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีแ ละกาหนดค่า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชีป ระจาปี 2565 โดย
คณะกรรมการเห็ นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบ
บัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจาปี 2565 ดังรายชื่อ ต่อไปนี ้
1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ

2. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรือ

3. นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรือ

4.นางสาววิลาสินี กฤษณามระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

หรื อ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ล ง
ลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัท โดยมีค่าตอบแทนสาหรับปี 2565 ทังสิ
้ ้นจานวนไม่เกิน 2,525,000 บาท ซึ่งไม่รวม
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
6. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2564

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรเพื่อตังทุ
้ นสารองตามกฎหมายประจาปี 2564 และงดจ่ายเงินปั นผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระของบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายสวิจกั ร์ โลจายะ )
ประธานกรรมการ
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