
       

 

 

 

 

 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
วันศุกร์ที่ 22 เมษำยน 2565 

 เวลำ 14.00 น. 
 
 
 
หมายเหต ุ: เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID-19 บริษัทฯจึงจดัประชุมผ่านระบบจดัประชุมผู้ ถือหุ้น
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชก าหนด“ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”พุทธศักราช 
2563 ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทโดยการจัดประชุมใน  รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์               
(E-AGM) โดยสามารถศึกษาข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2565 ผ่ำนส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ดงัปรากฎตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 แล้ว 
 
 
ทัง้นี ้*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจดัสถานที่การประชุมในรูป
แบบเดิมขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นไม่เดินทางมาสถานท่ีถ่ายทอดการประชมุ*** 
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ที่ EVER 020/2565 

 
วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 

 
เร่ือง   เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ล าดับที่ รายละเอียด หน้าที่ 

1. ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2565 8-16 
2. รายงานประจ าปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบรหสัคิวอาร์โค้ด (QR Code)  - 
3. คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)      17 
4. รายละเอียดกรรมการท่ีเสนอช่ือเลือกตัง้ 18-21 
5. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 22-24 
6. ข้อปฎิบตัสิ าหรับการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)   25-29 
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท  31 
8. รายช่ือกรรมการอิสระซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุ 33-34 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ   35-48 

10. แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชมุผู้ ถือหนุสามญัประจ าปี 2565 49-50 
11. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 51 

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท  เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี2565 ในวนัศุกร์ท่ี             
22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.   โดยการจัดประชุมในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ถ่ายทอดสดจากห้องบอลรูม เอ โรงแรม 
เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขท่ี 259 สุขุมวิท ซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ือง
ตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
การประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่1/2565 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุ 
ท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2564  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2564 ปรากฏตามรายงานประจ าปี2564 ท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือ
หุ้น ในรูปแบบควิอาร์โค้ดพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) ได้จดัท าขึน้ตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับ
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หนงัสือรายงานประจ าปี2564 ในรูปแบบสิ่งพิมพ์สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี11) 
ท่ีได้จดัส่งมาในครัง้นี ้
ความเหน็คณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี  
2564 ดงักล่าว 
การลงมต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
 
วาระที่ 3       พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 บริษัทฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบญัชีแล้วรายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี2564 (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี2) ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีซ้ึ่ง  สรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้
                                                         ( หน่วย : พนับาท ) 

รายละเอียด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์รวม 7,934.27 6,507.01 
หนีส้ินรวม 5,371.87 4,368.19 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,562.40 2,138.82 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,676.95 437.63 
รายได้รวม 2,694.71 717.79 

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงาน  170.03 72.77 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (145.30) (127.00) 

 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบ 
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบด้วยแล้ว 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรก าไรเพื่อตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 และงดจ่ายเงนิปันผล 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535  และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 47 ก าหนดว่าบริษัทต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียน 
  
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด
บญัชีหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัทและตามกฎหมาย ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 ก าหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินก าไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
 

ทัง้นี ้จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านมาบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม
จ านวน 145.29 ล้านบาท และมีขาดทนุสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจ านวน 127.00 ล้านบาท ซึง่เม่ือน ามาหกัขาดทุนสะสมยกมา             
ท าให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 มีขาดทนุสะสมเป็นจ านวน 944.63 ล้านบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงนิเฉพาะกิจการ)                                                            (หน่วย : บาท) 
รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563 

ทนุจดทะเบียน 6,473,046,061 4,855,983,908 
ทนุช าระแล้ว 4,854,784,546 3,884,784,546 

ส่วนต ่ามลูคา่หุ้น (813,820,591) (813,820,591) 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม   
 - จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 12,488,954 12,488,954 

 - ยงัไม่ได้จดัสรร (944,634,631) (817,632,886) 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,138,818,278 2,265,820,023 
 

ความเหน็คณะกรรมการ 
ด้วยเหตดุงักล่าวข้างต้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระของบริษัทฯ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้อท่ี16 ระบุว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี
ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัแล้ว ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
 

โดยปี 2565 มีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ทา่น คือ  
1. นายสวจิกัร์ โลจายะ           ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์  รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ 

 

ทัง้นี ้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม 
เพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 ถงึ วนัท่ี 20 มกราคม 2565 แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลมายงับริษัท  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงั และผ่านกระบวนการกลัน่กรอง คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ ขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรแต่งตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน คือ  
1) นายสวิจกัร์ โลจายะ  และ 2) นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ โดยบริษัทได้สรุปข้อมลูประวตัขิองกรรมการทัง้ 2 ท่าน แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีป้รากฏตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4  เพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น 
 

ทัง้นี ้ส าหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณานัน้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ ได้น าความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
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กิจการของบริษัท โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565     
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ14 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบ 
แทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะ
พิจารณา และลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม จึงเรียนมาเพ่ือเสนอก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 ให้ได้รับเทา่กบัคา่ตอบแทนของปี 2564 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1. ค่าเบีย้ประชุม 
เบีย้ประชุมคณะกรรมการ 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม(บาท/ครัง้) 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการ  10,000 10,000 

รองประธานกรรมการ  7,500 7,500 

กรรมการ  5,000 5,000 
 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม(บาท/ครัง้) 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการ  42,500 42,500 

รองประธานกรรมการ  40,000 40,000 

กรรมการ  10,000 10,000 
 

2. โบนัสกรรมการ :       - ไม่มี - 
3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ :   - ไม่มี - 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอตัราค่าเบีย้ประชุม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท ภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปี 2565 เทา่กบัคา่ตอบแทนในปี 2564 ดงันี ้
1. คา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น 
2. โบนสักรรมการ :      - ไม่มี - 
3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ :  - ไม่มี - 
 การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้ก าหนดให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์
ซึง่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิ
หน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะ
แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรายนัน้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีติดต่อกัน  จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนคคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565  

คงันัน้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท คีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศสอบ
บญัชี จ ากคั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีซึง่ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไค้เสียกบั บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุคลคงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ าปี 2565 คงัมีรายนามผู้สอบบญัชีคงัตอ่ไปนี ้ 
 

รายช่ือผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
จ านวนปีที่ลงลายม่ือช่ือรับรอง 

งบการเงนิของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 
นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7731 หรือ 4 ปี ( ปี 2561 – ปี2564 ) 
นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ - 

นายชพูงษ์  สรุชตุกิาล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4325 หรือ - 
นางสาววลิาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7098 - 

 

หรือ ผู้สอบบญัชีทา่นอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัท 
 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  

บริษัท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ปี2565 (ปีที่เสนอ) 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ปี2564 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

บมจ. เอเวอร์แลนค์ 2,525,000.00 2,525,000.00 - 
 หมายเหตุ :  ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees)  ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง 
 

ส าหรับปี 2565 เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบว่าค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทจ านวน 13 บริษัท วงเงินประมาณ 
6,475,000 บาท โคยบริษัท คีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากคั เป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทจ านวน 13 บริษัท  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช  
โธมทัสุ ไชยยศสอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีซึง่ไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร  /ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจ าปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2565 จ านวนไม่เกิน    2,525,000.00    บาท  ซึง่ไม่รวมคา่บริการอ่ืน และคา่ใช้จ่ายอ่ืน (Non -Audit Fees) ท่ีบริษัทฯจ่ายตามจริง 
การลงมต ิ วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามวนัและเวลาท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 
ผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านัน้ 

https://www.everland.co.th/
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บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯฉบบันี ้พร้อมทัง้เอกสารประกอบการ
ประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ (https://www.everland.co.th/) ตัง้แต่วันที่  29 มีนาคม 2565                
โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) 
 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ี
ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศกึษาวธีิการลงทะเบียนการมอบฉันทะและหลกัฐานการเข้าร่วม
ประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งด้วยล าดบัท่ี 6 โดยบริษัทฯจะเปิดระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค าร้องตัง้แต่
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถงึเวลาปิดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565 
 

 ส าหรับผู้ ถือหุ้ นไม่สะดวกประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะน าให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ                    
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่ งที่ ส่งมาด้วยล าดับที 9) และระบุช่ือ              
“นายก าธร อุดมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ“นางสุภัทรา เชือ้รอต ”กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ท่านหน่ึงท่านใดก็ได้เพียงท่านเดียวเท่านัน้ เป็นผู้ รับมอบฉันทะพร้อมทัง้เตรียมเอกสารส าหรับการมอบฉันทะ 
(รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 ) และจัดส่งเอกสารทัง้หมดมายัง บริษัท ส านักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ 
จ ากัด เลขที่  223/96 ชัน้21 คันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 
 

 ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตัง้ผู้ รับมอบฉันทะโปรดกรอกราย 
ละเอียดพร้อมลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 ) พร้อมทัง้เตรียมเอกสารส าหรับการมอบฉันทะ(รายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 ) และจดัส่งมายงับริษัท ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาท่ีระบไุว้ข้างต้น 
   

กรณีท่ี ผู้ ถือหุ้ นมีค าถามเก่ียวกับการประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)หรือค าถามท่ีประสงค์ให้               
บริษัทฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมในประเค็นของระเบียบวาระการประชุมท่ีน าเสนอในครัง้นี  ้สามารถส่งค าถามล่วงหน้าไค้ท่ี อีเมล(E-mail)        
info@everland.co.th  หรือส่งเอกสารตามแบบฟอร์มค าถาม(ตามสิ่งที่ส่งมาค้วยล าคบัท่ี 10 )และจคัส่งมายัง บริษัท ส านักงานที่ปรึกษา
กฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จ ากัด เลขที่ 223/96 ชัน้21 คันทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่  20 เมษายน 2565 ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น ระบุช่ือ – นามสกุล              
ของทา่น และผู้ รับมอบฉนัทะ ตวับรรจง เพ่ือบริษัทฯจะไค้รวบรวมค าถามเพ่ือชีแ้จง และบนัทกึลงในรายงานการประชมุตอ่ไป  

 

บริษัทได้จัดให้มีบริการอากรแสตมป์ส าหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย   หากท่านมีข้อสงสัย หรือค าถาม
เก่ียวกับการมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ท่ี  คุณกรกมล หลวงวิรัญ และ คุณวลัยพร ลีลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708           
ในเวลาท าการ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

                   
 ( นายสวจิกัร์ โลจายะ )  

                  ประธานคณะกรรมการ    
                                                                                  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)                 

mailto:info@everland.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 

ของ 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

…………………………………………………………………….. 
 

 ประชุมในวนัศกุร์ท่ี 14 มกราคม 2565 เวลา10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) ณ อาคารคนัทร่ีคอม
เพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย ณ ขณะท่ีเปิดการประชุมมีผู้ ถือหุ้นประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจ านวน 38 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,402,731,410 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
36.10 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วทัง้หมด โดยมี นายสวจิกัร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
 

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้ามาร่วมประชุมในวนันี ้และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีกล่าวแนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารท่ี
เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้รวมทัง้ชีแ้จงเก่ียวกบัวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงันี ้
 

คณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. นายสวจิกัร์ โลจายะ  ประธานคณะกรรมการ และประธานท่ีประชมุ  
2. นายก าธร อดุมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายอภิชยั โภชกปริภณัฑ์  กรรมการ และ (รักษาการ) กรรมการผู้จดัการ 
4. นางสาวจรรยา คงมัน่  กรรมการ 
5. นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์   กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นางสภุทัรา เชือ้รอต  กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

   
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทชีแ้จงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในรูปแบบออนไลน์  ซึง่เป็นระบบท่ีได้มาตรฐาน

สอดคล้องตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2563 โดยมีข้อปฎิบตัิส าหรับ             
การเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  ซึง่บริษัทได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว             
(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 หน้า 32-36 ) โดยวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนบั 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
(1:1) โดยหลงัจากจบการรายงานในแตล่ะวาระเจ้าหน้าท่ีจะเรียนถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นค าถาม หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัวาระ
ท่ีได้น าเสนอข้างต้นหรือไม่  หากมีสามารถส่งประเดน็ค าถามและข้อเสนอแนะดงักล่าวผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์  และภายหลงัจากบริษัทตอบ
ประเดน็ค าถาม และข้อเสนอแนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ตามวิธีปฏิบตัิซึง่บริษัทได้แจ้งในหนงัสือ เชิญ
ประชมุที่ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว(สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4 หน้า 32-36 ) ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้เข้าไปท่ีระบบ  
เพ่ือออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะน ามานบัคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องด าเนินการใดๆระบบจะบนัทกึเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย  
(อนมุตั)ิ  

 
หลงัจากเจ้าหน้าท่ีได้ชีแ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานได้เร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่  30 เมษายน 2564 
 ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียดและการลงมติในวาระนี ้ดังนี  ้ การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564                
ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 19 อาคารคนัทร่ีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้                
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีวาระน าเสนอเพ่ือพิจารณารวมทัง้สิน้ 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบบัท่ีได้
น าส่ง ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2564 เม่ือวันท่ี 30 

เมษายน 2564 โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมตใินวาระที่ 1 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,402,731,409 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 เสียง คดิเป็นร้อยละ น้อยกว่า0.01 

รวม 1,402,731,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

    ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตใิห้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด 
 ทะเบียน 
 ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียด เน่ืองด้วย บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์จะ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องจะต้องตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่ได้ก่อ นการ
เพิ่มทนุเพ่ือให้เป็นไปตามมาตามมาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 
 บริษัทจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น 
3,884,784,546 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวน  971,199,362 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียน จงึจ าเป็นต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ 4 

ทนุจดทะเบียน จ ำนวน 3,884,784,546 บำท ( สำมพนัแปดร้อยแปดสิบส่ีล้ำนเจ็ดแสนแปดหม่ืนส่ีพนัห้ำร้อยส่ีสิบหกบำท ) 

แบง่ออกเป็น 3,884,784,546 หุ้น ( สำมพนัแปดร้อยแปดสิบส่ีล้ำนเจ็ดแสนแปดหม่ืนส่ีพนัห้ำร้อยส่ีสิบหกหุ้น ) 

มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท (หนึง่บำท) 

โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสำมญั 3,884,784,546 หุ้น ( สำมพนัแปดร้อยแปดสิบส่ีล้ำนเจ็ดแสนแปดหม่ืนส่ีพนัห้ำร้อยส่ีสิบหกหุ้น ) 

หุ้นบริุมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น ( - ) 

 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็น 3,884,784,546 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุและรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวน  971,199,362 หุ้น รวมทัง้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมตใินวาระที่ 2 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,402,731,409 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 1 เสียง คดิเป็นร้อยละ น้อยกว่า0.01 
รวม 1,402,731,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตใิห้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

จดทะเบียน 
 ประธานมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียดเน่ืองด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 2,588,261,515 
บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 2,588,261,515 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
6,473,046,061 บาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท/บริษัทในเครือ และ/หรือ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท และเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ 4                                

ทนุจดทะเบียน จ านวน 6,473,046,061 บาท ( หกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบสามล้านส่ีหม่ืนหกพนัหกสิบเอ็ดบาท ) 
แบง่ออกเป็น 6,473,046,061 หุ้น ( หกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบสามล้านส่ีหม่ืนหกพนัหกสิบเอ็ดหุ้น ) 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท ( หนึง่บาท ) 

                                            โดยแยกออกเป็น  

หุ้นสามญั 6,473,046,061 หุ้น ( หกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบสามล้านส่ีหม่ืนหกพนัหกสิบเอ็ดหุ้น ) 
หุ้นบริุมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น ( - ) 

 

 บริษัทจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 2,588,261,515 หุ้น 
พร้อมแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น 
 

ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีชีแ้จงรายละเอียดแล้วนัน้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี ้
ค าถาม (คุณอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพทัิกษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  
การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะน าเงินไปใช้ท าอะไรและสดัส่วนเท่าไหร่ 
ค าตอบ ( ประธานฯ) 
ส าหรับการเพิ่มทนุในครัง้นีเ้พ่ือเป็นเงินหมนุเวียนในกิจการของบริษัท  โดยใช้ในการด าเนินงานของบริษัท เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19ในภาค
ธุรกิจได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจประเภทอสงัหาริมทรัพย์ ประกอบกบัเร่ืองของมาตรการ LTV ของธนาคาร ในการปล่อย
สินเช่ือส าหรับผู้ซือ้ท่ีอยู่อาศยั รวมทัง้ส่งผลกกระทบถึงการขยายงานของบริษัท ปัจจุบนั การแพร่ระบาด ของ โรคโควิด-19   เร่ิมกลบัมาระบาด
ใหม่ แตค่าดวา่สถานการณ์น่าจะดีขึน้ในเร็วๆนี ้ ซึง่ธุรกิจเร่ิมปรับตวัดีขึน้ และการเพิ่มทนุครัง้นีก้็เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง 
ค าตอบ (คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงนิของบริษัท) 
การเพิ่มทนุ เพ่ือน าไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทนัน้ วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือน าไปช าระหนี ้ให้แก่ เจ้าหนี ้ ทางการเงินของบริษัท เพ่ือช่วยลด
ภาระหนีส้ิน้ของบริษัท  โดยคาดวา่น่าจะน าไปช าระหนีท้ัง้หมด และบริษัท จะได้เปิดวงเงินเพิ่มเติมท่ีเป็น เงินทนุหมนุเวียนจากกระแสเงินสด ใน
ส่วนอ่ืนเพ่ือใช้ขยายงานตามที่ท่านประธานฯ ชีแ้จง 
 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,884,784,546 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 2,588,261,515 หุ้น พร้อมแก้ไข
เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน
วาระที่ 4 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,402,731,409 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 เสียง คดิเป็นร้อยละ น้อยกว่า0.01 
รวม 1,402,731,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทรุ่นที่  4 ("ใบส าคัญแสดงสิทธิ"หรือ"               
EVER-W4") 

 ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด สืบเน่ืองจากวาระท่ี 3 มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) จ านวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 3 หุ้นต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (3 : 1) โดยมี
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี 4 (“EVER-W4”) ดงันี ้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย     : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4  ("
ใบส าคญัแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")  

ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก     : 1,618,261,515 หน่วย (หนึง่พนัหกร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยสิบห้าหน่วย) 
จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ     

: หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ เอเวอร์แลนด์ (EVER) จ านวน 1,618,261,515 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 
1,618,261,515 หุ้นท่ีจัดไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้นสามัญท่ีออก
ใหม่เพิ่มเตมิในกรณีท่ีมีการปรับสิทธิภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ 

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คดิมลูคา่) 
วธีิการจัดสรร  : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท (Right Offering) ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 1 ใบส าคญัแสดง

สิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวนโดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ  ได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (Record Date) ในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565  
 

ทัง้นี ้ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีต้้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2565 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 

อัตราการใช้สิทธิ     : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น   
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ     : 1 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีก าหนด) 
วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ : 1 เมษายน 2565 
วันหมดอายุใบส าคัญแสดงสิทธิ     : 30 กนัยายน 2566 (ก าหนดให้เป็นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ     : ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรก 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ      ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุ  ของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้สิน้ 6 ครัง้ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565,30 กันยายน 2565,30 ธันวาคม 2565, 
31 มีนาคม 2566, 30 มิถนุายน 2566 และวนัท่ี 29 กนัยายน 2566 
 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้
เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว 

วันที่ใช้สิทธิครัง้แรก     : 30 มิถนุายน 2565 
วันที่ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย     : 29 กนัยายน 2566 

ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้เป็น
วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าว 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ     : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย(ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู่) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้สิทธิ     

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู่) 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์แสดง
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สิทธิหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไม่ให้ด้อยไปกวา่เดมิ 

1. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการ
แบง่แยกหุ้น 

2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆในราคาท่ีต ่ากว่าร้อยล 90 ของราคาหุ้นท่ีค านวณได้
ตามวธีิการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขาย
หุ้นนัน้ และเป็นวธีิการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

3. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหม่โดยก าหนดราคาหรือ
ค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีค านวณ ตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ และเป็นวธีิการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

   4.    เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
  5.    เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิระบไุว้ไม่เกิน  
         ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลแล้ว 
  6.    เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบัข้อ 1 ถงึ 5 ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆท่ีผู้ ถือ  
        ใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดมิ 

 

ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือกรรมการผู้จดัการ 
และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และ
ราคาใช้สิทธิ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ     : ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการ
ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ, การก าหนดวนัออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบั
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีออก
เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 
   1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
   สามารถ แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้
    กรณีท่ี 1  ผู้ ถือหุ้นเดมิใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทนุและใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4  
    สตูรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น = 1-[(Qo+Qr+Qw1)/Qn] 

      มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
Qo  = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดมิ 3,884,784,546 หุ้น 
Qr = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวงจ ากดั 970,000,000 หุ้น 

Qw1 = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 1,618,261,515 หุ้น 
Qn  จ านวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 6,473,046,061 หุ้น 
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เน่ืองจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ดงันัน้ จงึไม่มีผลกระทบตอ่ผู้
ถือหุ้น 
กรณีท่ี 2 ผู้ ถือหุ้นเดมิไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 
   สตูรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น = 1-(Qo/Qn) 

 มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
Qo  = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดมิ 3,884,784,546 หุ้น 
Qw1 = จ านวนหุ้นใหม่ท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 1,618,261,515 หุ้น 

Qn  จ านวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 5,503,046,061หุ้น 
 

 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 
ผลกระทบด้าน Control Dilution 0% 29.41% 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดมิใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 ไม่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และ
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดมิไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น
เดมิเทา่กบัร้อยละ 29.41 
2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
   กรณี มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มจ านวน 
   สตูรการค านวณการลดลงของส่วนแบง่ก าไร    =    (EPS0-EPSn) / EPS0 
   EPSo    =    ก าไรสทุธิ / Q0 
   EPSn    =    ก าไรสทุธิ / Qn 
 เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สุด 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทนุ ดงันัน้ จึงไม่สามารถค านวนการลดลงของส่วนแบ่งก าไรได้ 
แตห่ากกรณีท่ีบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน สามารถค านวณการลดลงของส่วนแบง่ก าไรได้ดงันี ้
 

(ขาดทนุ)สทุธิ (9,391,000) 

Qo 3,884,784,546 
Qn 5,503,046,061 
EPSo (0.002) 

EPSn (0.002) 
 

ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุและได้มีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่ง ก าไร 
(Earnings Dilution) เทา่กบัร้อยละ 29.41 
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สามารถ แบง่ออกได้เป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้  
กรณีท่ี 1   มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเตม็ตามจ านวน 
กรณีท่ี 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจ านวน และ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญรุ่นท่ี 4 ครบตาม

จ านวน 
สตูรการค านวณการลดลงของราคา    =    (Po - Pn) / Po  

Po     =    ราคาตลาดปัจจบุนั   
Pr     =    ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ  
Pn     =    ราคาตลาดหลงัเพิ่มทนุ =   ((Qo*Po)+(Qn*Pr))/(Qo+Qn)  

โดยท่ี Qn แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีท่ี 1    =    Qo+Qr  
กรณีท่ี 2    =    Qo+Qr+Qw1 
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ในการค านวณได้แทนท่ีราคาตลาดในสูตรด้วยราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะมีมติอนุมัติท่ี
เทา่กบั 0.35 บาท/หุ้น และแทนท่ีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 4 เทา่กบั 1 บาทตอ่หุ้น  

          เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 4 มีราคาสงูกวา่ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วง 
น า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะมีมตอินมุตั ิดงันัน้ จงึไม่มีการลดลงของราคา(Price Dilution) แตอ่ย่างใด 
 

  

ทัง้นี ้ เสนอขอให้พิจารณามอบอ านาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิ
ในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ, การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้าย การเข้าเจรจา 
ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมตอินมุตักิารออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 4 ("ใบส าคญัแสดง
สิทธิ"หรือ"EVER-W4")จ านวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย พร้อมทัง้มอบอ านาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีประธานกรรมการ
มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ, การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดวนั
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดดงักล่าว
ข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมตใินวาระที่ 4 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,402,731,409 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 เสียง คดิเป็นร้อยละ น้อยกว่า0.01 
รวม 1,402,731,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

        ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ประธานฯมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด ดงันี ้ สืบเน่ืองจากวาระที่ 3 และ 4 มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
และออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 4 (EVER-W4) ของบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดการจดัสรร ดงันี ้

1. วธีิการจัดสรร 
1)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน 970,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบุคคลในวงจ ากดั ( 5 วนัท าการ) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
ล าดบั รายช่ือนกัลงทนุ จ านวนหุ้นท่ีได้รับจดัสรร ราคาเสนอขาย มลูค่าเสนอขายรวม 

  จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละของทนุช าระแล้ว
หลงัเพิ่มทนุ 

(บาทตอ่หุ้น) (บาท) 

1 นางดาราณี อตัตะนนัทน์ 970,000,000 19.98 0.35 339,500,000 
หมายเหต ุ:  นางดาราณี อตัตะนันทน์ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยู่แล้วจ านวน 8,518,759 หุ้นม่ือรวมกับหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้นางดาราณี อตัตะนันทน์ จะถือหุ้น
ของบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 978,518,759 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.16 ของหุ้นที่จ าหน่ายไปแล้วทัง้หมด  
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   โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  
 

  ทัง้นี ้การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชดัเจน เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจาณาก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชดัเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึง่เป็นราคาเสนอขายท่ีไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั(“ประกาศเร่ืองการอนญุาตเสนอขายหุ้นPP”) ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ลงทนุค านวณจากราคาถวั
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ฯย้อนหลัง 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อท่ี
ประชมุผุ้ ถือหุ้นของบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดย
ท่ีราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นของยริษัทท่ีค านวณย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ระหว่างวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 
2564 เทา่กบั 0.35 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก www.set.or.th)  
 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ใน
อตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับการซือ้หุ้นสามญั (อตัราส่วน 3:1) ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ จากการค านวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้ โดยก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรได้รับจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ
รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) (Record Date) ในวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2565 
 

2. การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
2.1) ในกรณีจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ นางดาราณี อตัตะนนัทน์ ซึง่เป็นบคุคลเฉพาะเจาะจง (Private  

Placement) ทัง้จ านวน จงึไม่มีกรณีท่ีมีเศษของหุ้น  
2.2)  ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯจากการค านวณให้ตดัเศษดงักล่าวทิง้ 

 

3. จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร   
ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีจ านวนหุ้นคงเหลือท่ียงัไม่ได้จดัสรรจ านวนทัง้สิน้ 971,199,362 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท รวมเป็นเงิน  971,199,362 บาท ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2564 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนมุตัิการลด
ทนุจดทะเบียนดงักล่าวทัง้จ านวนก่อนท่ีจะมีการเพิ่มทนุในครัง้นี ้
 

4. การมอบอ านาจ 

  มอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานกรรมการ  หรือผู้ รับมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร การจองหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงักล่าว ซึง่รวมการ
ด าเนินการดงันี ้

4.1) การก าหนด แก้ไข เพิ่มเตมิ รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน วนั 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ วธีิการช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจดัสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือหลาย
คราว) และการออกหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการออก เสนอ
ขาย จดัสรร จองหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว และการดแูลการจดัส่งข้อมลูและเปิดเผยรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

4.2) การลงนาม แก้ไข เปล่ียนแปลง การตดิตอ่ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ี
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ ส่งมอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ซึง่รวมถงึการติดต่อ และ
การย่ืนค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวตอ่กระทรวงพาณิชย์ ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืน
ใดอนัจ าเป็นและสมควรเพ่ือให้ออกเสนอขาย จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงในของบริษัท และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท 
 

 

 

http://www.set.or.th/
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  ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ.72/2558 ก าหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นใหม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีผู้ ถือหุ้น 
แตไ่ม่เกิน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้เสนอขายออกหุ้นใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12เดือนนบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเสนอขาย ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชดัเจนว่าเม่ือไม่พ้นระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 
 

 บริษัท จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน  2,588,261,515 หุ้น โดยการเสนอขายให้กับ บุคคลใน
วงจ ากดั รวมทัง้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) ท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดของการจดัสรร
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ 53-4)  (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 ) 
 
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ ำนวน 2,588,261,515 หุ้น โดยกำรเสนอขำยให้กบั บุคคลใน
วงจ ำกดั รวมทัง้เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) ท่ีออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม พร้อมทัง้มอบอ ำนำจให้ประธำน
กรรมกำร หรือคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนกรรมกำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ มีอ ำนำจใน
กำรด ำเนินกำรใดๆเก่ียวกบักำรออก เสนอขำย จดัสรร กำรจองหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดของกำรจดัสรรดงักล่ำวข้ำงต้น และ
ปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (แบบ 53-4)  (สิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 )โดยผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดงันี ้

เหน็ด้วย 1,402,731,409 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 เสียง คดิเป็นร้อยละ น้อยกว่า0.01 
รวม 1,402,731,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
-  ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเข้าพิจารณา 

 
 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้และกล่าวปิดการประชมุ 
 
 
ปิดประชมุเวลา 10.40 น. 

 
 
 

     ลงช่ือ……….……....………………...…..…….……ประธานท่ีประชมุ 
                        ( นายสวจิกัร์ โลจายะ ) 
 
                                                                         

                              รับรองวา่ถกูต้อง   
 

    
ลงช่ือ………………….………..………..…………..….กรรมการ     

                    (   นายสวจิกัร์ 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 บริษัทใหญ่ 
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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับต าแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้
ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

รายละเอียดการเสนอแต่งตัง้กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายสวจิกัร์ โลจายะ           

อายุ (ปี)   55  
ต าแหน่ง   ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศกึษา - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์    

   University of California, Santa Cruz,California 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of  
  Southern California Los Angeles, California 

หลักสูตรการอบรม   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 42/2548 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER 9.90 %  (ณ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2565 ) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  8 ปี 1 เดือน (เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564 มีการประชมุกรรมการ 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 

บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั(มหาชน) 

2556 -2564 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั(มหาชน) 

บริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอเวอร์ซติี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอกริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ณฐันนัท์พฒันา จ ากดั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท บริษัท โคราชเมดิคลักรุ๊ป จ ากดั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท พิษณโุลกอินเตอร์เวชการ จ ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท มาย ฮอสพิทอล จ ากดั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จ ากดั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เดนทอล อิส ฟัน จ ากดั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ยนิูคอน เซอร์วสิเซส จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิควติี เรสซเิดนเชียล เจ้าพระยา จ ากดั 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท มายรีสอร์ท โฮลดิง้ จ ากดั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เดอะ วลิล่า (หวัหนิ) จ ากดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อิควติี เรสซเิดนเชียล จ ากดั 
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บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

บริษัท/กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง 
กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ จ านวน (แห่ง) ประเภทกรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ - -ไม่มี- 
1 แหง่ กรรมการ 14 แหง่ -ไม่มี- 

 
    การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วงระยะเวลา2ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี- 
2) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี- 
3) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง : -ไม่มี- 
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ช่ือ-นามสกุล  นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์         
อายุ (ปี)   76 
ต าแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ 
คุณวุฒทิางการศกึษา - Hotel Management, Cornell University, USA       

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

หลักสูตรการอบรม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER -ไม่มี – 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   14 ปี 1 เดือน (เข้าด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2550) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564  มีการประชมุกรรมการ 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 

บริษัทจ ากัด(มหาชน) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2556-2565 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและรองประธาน 

กรรมการ 
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากดั (มหาชน) 

2555-ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2561 รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2550-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจ ากัด / องค์กรอ่ืนๆ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ ากดั 

2558-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โคราชเมดคิลักรุ๊ป จ ากดั 

 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 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 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2525-2528 ผู้จดัการฝ่ายขาย  The Bangkok Peninsula 
2512-2525 ผู้จดัการฝ่ายขาย  Hotel Siam Inter-Continental  
2509-2510 เลขานกุารและผู้ตรวจบญัชี Arosa Kulm Hotel , Switzerland 

 
บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอ่ืน 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
บริษัท/กิจการอ่ืนท่ีแข่งขัน หรือเก่ียวเน่ือง 

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

2 แหง่ กรรมการ 18 แหง่ -ไม่มี- 
 
   การมีความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี- 
2) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี- 
3) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง : -ไม่มี- 
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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  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ 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 ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 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 านวนท่ีพึงจะมีหรือพึงจะ
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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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้  
และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ ให้แ จ้งเป็น
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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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 

ข้อปฎิบัตสิ าหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
 
 

ผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยื นยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายัง                       
บริษัท ส านกังานที่ปรึกษากฎหมายมีชยัไทยแลนด์ จ ากดั ที่อยู่ตามที่ระบใุนข้อ 3.  ภายในวันที่  20 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้
ตรวจสอบข้อมูลตามรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว                       
ผู้ให้บริการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จะสง่ Link ส าหรับการเข้าร่วมประชมุและคูม่ือการเข้าใช้งานไปยงัอีเมล์ที่ทา่นได้สง่มาแจ้ง
บริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  

 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ ถือหุ้ นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง               

อีเมล ( E-Mail ) หรือไปรษณีย์  

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail 
หรือ ไปรษณีย์  

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7) โดยขอให้

ทา่นระบ ุอีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของทา่น ให้ชดัเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ E-AGM  

2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

 กรณีผู้ ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตัว

ราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ-สกลุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแนบหลกัฐาน

ประกอบด้วย 

 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ

ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอายแุละลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องของ

ผู้มอบฉนัทะ 
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2.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

 กรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ)ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                    

(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรอง

ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

 กรณีที่มีการมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะ เข้าร่วมประชมุแทน ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไมเ่กิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรอง

ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานท่ีได้กลา่วข้างต้น ไมใ่ช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบบั

ภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. สง่เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ 

(ข้อ2) โดยจดัสง่มาให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ

ความถกูต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอยา่งถกูต้อง 

 ช่องทาง E-Mail : info@everland.co.th หรือ โทรสาร : 02-720-7808 

 ช่องทางไปรษณีย์ :  บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยัไทยแลนด์ จ ากดั 223/96 ชัน้ 21 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์                           

    อาคารเอ  ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้  แขวงบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260             .  
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. เมื่อผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ทา่นจะได้รับ E-Mail 

จากทางผู้ ให้บริการจดัประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม              

2 วัน โปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียดกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 

20 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชมุและการลงคะแนนผา่นทางสือ่อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บ

เลต็ (Tablet) และโทรศทัพ์มือถือผา่น Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ฐาน  

 

mailto:info@everland.co.th%20หรือ
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หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อน
เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี ้

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zo
om.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชมุลว่งหน้า 60 นาที ก่อนเร่ิมการประชมุ อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเร่ิมเมื่อถึงเวลาประชุม

เทา่นัน้  

4. การเข้าสูร่ะบบผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องใช้ข้อมลูเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น และเลขที่บตัรประชาชนของผู้ ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน
เสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชมุมีเหตขุดัข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ทา่นสามารถติดตอ่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบไุว้ใน E-Mail ที่จดัสง่คูม่ือการใช้งานระบบไปให้ทา่น 
 

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป
แบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*** 

 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะท่านอื่นเข้าร่วม

ประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (เอกสารที่ส่งมาด้วย

ล าดบัที่ 9 ) โดยระบุผู้ รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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ภายในวันที่  20 เมษายน 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เป็นไปอยา่งถกูต้อง ผา่นช่องทางตอ่ไปนี  ้

 ทางอีเมล์ : info@everland.co.th หรือ โทรสาร : 02-720-7808 

 ทางไปรษณีย์: :  บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยัไทยแลนด์ จ ากดั 223/96  ชัน้  21 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์      .                                              

อาคารเอ  ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้  แขวงบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260           .                                                                                                                      
.                                                                                            

หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ ท่านได้ระบุ              
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้(เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของCustodian) 

 
กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

กรุณาน าสง่ข้อมลูตอ่ไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

3. หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

6. จดัสง่ข้อมลู ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

 ทางอีเมล์ : info@everland.co.th หรือ โทรสาร : 02-720-7808 

 ทางไปรษณีย์ :   บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยัไทยแลนด์ จ ากดั 223/96 ชัน้ 21 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์             .                                               
อาคารเอ  ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้  แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260             .                                                                                                                        

...                                     
การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะ
พิจารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีทา่นผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสง่ค าแนะน าหรือค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 อีเมล์ : info@everland.co.th                 . 

 โทรศพัท์ :     02-720-7797                                                                                                                            . 

 ทางไปรษณีย์ :  บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยัไทยแลนด์ จ ากดั 223/96 ชัน้ 21 อาคารคนัทร่ีคอมเพล็กซ์                                       

..          อาคารเอ  ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้  แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260            .  
 

mailto:it@everland.co.th%20หรือ
mailto:info@everland.co.th
mailto:it@everland.co.th%20%20หรือ
mailto:it@everland.co.th%20%20หรือ
mailto:info@everland.co.th
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2. สง่ค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องระบช่ืุอและ

นามสกลุ พร้อมแจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการสง่ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ 

บริษัทเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่ อุปกรณ์ของตนเอง 

หลงัจากที่เจ้าหน้าที่ควบคมุระบบสง่ค าเชิญให้ทา่นสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสร็จทกุ

ครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคูม่ือการเข้าร่วมประชมุที่ถกูจดัสง่ไปยงัอีเมล์ของผู้ เข้าร่วมประชมุ) 

 
ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่เจ้าหน้าที่ ดงันี ้

1. เร่ืองการสง่เอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานกุารบริษัท

เพื่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดตอ่บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เร่ืองขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่าง

ถกูต้องและครบถ้วนแล้ว ติดตอ่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศพัท์ที่ระบไุว้ใน E-Mail ที่จดัสง่คู่มือ

การใช้งานระบบไปให้ทา่น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  7 
 

                                                                                                                      
 
 

        วนัท่ี......................เดอืน......................พ.ศ.................... ...... 
                                                                                                         Date                    Month                     Year 
 

(1) ข้าพเจ้า.........................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง..............................................สญัชาต.ิ............................. 
       I/We,                                                                  Identification Card/Passport number                                                     Nationality 
 

    บ้านเลขท่ี..............................ถนน...........................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต................................................. 
   Residing at No.                     Road                                              Sub district                                               District   
 

    จงัหวดั.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
   Province                                                                                     Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
    Being a shareholder of Everland public company limited 

                    โดยถือหุ้นรวมทัง้สิน้ .......................................................................................... หุ้น 
                    Holding the total amount of                                                                                    shares  

    

ลงช่ือ/Signed..................................................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder  

               (…..............................................................) 

   ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of EVERLAND Public Company Limited 

 
 

                            d          y 

                         ประสงค์จะร่วมประชมุและลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  
                      I would like to participate the E-AGM for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 
                               เข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 
                               Self-Attending 
                               มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้เข้าร่วมประชมุดงักล่าวข้างต้น 
                                Proxy to                                                                                        attend the meeting. 
                 (3)  ข้อมลูในการจดัส่งวธีิการเข้าร่วมประชมุ 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
 

                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail           Please fill in the blank. 
      พ 
                                       โทรศทัพ์มือถือ………………………………………………………………......(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number           Please fill in the blank. 

(4)  จดัส่งเอกสารเพ่ือยืนยนัตวัตนตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี6 วธีิการเข้าร่วมประชมุภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 
      Please submit the required document per an attachment 6 within 20 April 2022. 

                 (5)  เม่ือได้รับการยืนยนัตวัตน บริษัทฯ จะจดัส่งลิงค์การเข้าร่วมประชมุและวธีิการเข้าร่วมประชมุไปยงัอีเมลท่ีทา่นได้ระบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบญัชีผู้ ถือหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว้ ส าหรับการเข้าร่วมประชมุ 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
 

รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถอืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล : นายก าธร อดุมฤทธิรุจ 

อายุ : 90 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 : นางสภุทัรา เชือ้รอต 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒกิารศกึษา : - ปริญญาตรีนิตศิาสตร์บณัฑติ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

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 

2551-ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทจ ากัด/องค์กรอ่ืนๆ   

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/หน่วยงาน 
2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โคราชเมดคิลักรุ๊ป จ ากดั 

2534 - ปัจจุบนั เลขานกุารและผู้จดัการส านกังาน (ด้านบญัชีการเงิน) บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายมีชยัฤชุพนัธุ์ จ ากดั 
2525 - 2534 นิตกิร 4 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

 

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

กรรมการตรวจสอบจงึไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 
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สิ่งส่งมาด้วยล าดับที่ 9 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า  เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที5่) พ.ศ.2550 

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

                 เขียนท่ี        
                                  Written at  
                 วนัท่ี               เดือน    พ.ศ.    
                Date              Month                    Year 
  

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ       
      I / We                                                                             Nationality                     
อยูบ่า้นเลขท่ี              ถนน                       ต  าบล/แขวง      
Reside at                                                    Road                                                                           Tambol / Khwaeng  
อ าเภอ/เขต            จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์      
Amphur /Khet                              Province                   Postal Code 
 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland  Public Company limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                                 shares and can cast votes equaling                                                                           shares  as follow; 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง 
Ordinary Shares                                       shares, can cast votes equaling                                                                       votes 
หุน้บุริมสิทธิ                       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 
Preference Shares                                        shares, can cast votes equaling                                                                        votes 

   

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
 
 

                  นายก าธร อุดมฤทธิรุจ  (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด)์       อายุ        90   ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี           153/2    
                                                Age                  years, Resides at 
ถนน                 สาทรใต ้      ต  าบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ           อ าเภอ/เขต   สาทร    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                             Amphur / Khet 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10120             .หรือ 
Province                                                                Postal Code               or 
 
 

                 นางสุภทัรา เช้ือรอต  ( กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด ์ )         อายุ         62           ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี      32  ซ.สรงประภา 5 แยก 4 (สุวรรณี 2)  
                                                Age                  years, Resides at 
ถนน   -       ต  าบล/แขวง      ดอนเมือง          อ าเภอ/เขต                   ดอนเมือง    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                            Amphur / Khet 
จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์  10210           หรือ    
Province                                                                  Postal Code             or 
 
                                                                                 . อายุ        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี     
                                                    Age   years, Resides at 
ถนน            ต  าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต      
Road                                 Tumbol / Khwaeng                                              Amphur / Khet 
จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์      .อีเมล(E-mail)     
Province                                                                Postal Code                                                                                    E-mail 
เบอร์โทรศพัท ์       
Mobile Phone no                            
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น.ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., 
Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok, 
Or at any adjournment thereof. 
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 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves. 
 
 
 
 

       ลงช่ือ / Signed        ผูม้อบฉนัทะ Grantor 
                (    ) 
      ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
               (     ) 

  ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
           (     )       

  ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
      (     ) 

 

หมายเหตุ:  ผูถื้อหุ้นท่ีจะมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spli t the number of shares to many proxies for splitting votes. 

 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 
ท้ายประการกรมทะเบียนการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

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

        เขียนท่ี        
                                  Written at  
                 วนัท่ี               เดือน    พ.ศ.    
                Date              Month                    Year 
 
 (1) ขา้พเจา้         สญัชาติ       
      I / We                                                                             Nationality                     
อยูบ่า้นเลขท่ี              ถนน                       ต  าบล/แขวง      
Reside at                                                    Road                                                                           Tambol / Khwaeng  
อ าเภอ/เขต            จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย ์      
Amphur /Khet                              Province                   Postal Code 
 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  am / are a shareholder of Everland  Public Company limited 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั        เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                                 shares and can cast votes equaling                                                                           shares  as follow; 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               เสียง 
Ordinary Shares                                       shares, can cast votes equaling                                                                       votes 
หุน้บุริมสิทธิ                       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 
Preference Shares                                        shares, can cast votes equaling                                                                        votes 

   

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint 
 

           นายก าธร อุดมฤทธิรุจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด)์                                อายุ           90           ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี           153/2   
                                                   Age        years, Resides at 
ถนน                 สาทรใต ้      ต  าบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ           อ าเภอ/เขต   สาทร    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                             Amphur / Khet 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10120             .หรือ 
Province                                                                Postal Code               or 
 
 

           นางสุภทัรา เช้ือรอต  (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด ์  )            อายุ         62        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี      32  ซ.สรงประภา 5 แยก 4 (สุวรรณี 2)  
                                               Age             years, Resides at 
ถนน   -       ต  าบล/แขวง      ดอนเมือง          อ าเภอ/เขต        ดอนเมือง    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                            Amphur / Khet 
จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์  10210           หรือ    
Province                                                                  Postal Code             or 
 
                                                                  . อายุ        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี     
                                            Age   years, Resides at 
ถนน            ต  าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต      
Road                                 Tumbol / Khwaeng                                              Amphur / Khet 
จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์      .อีเมล(E-mail)      
Province                                                                Postal Code                                                                                    E-mail 
เบอร์โทรศพัท ์       
Mobile Phone no                            
เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ในรูปแบบผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทนิ แกรนด์ สุขุมวทิ เลขที ่259 สุขุมวิทซอย9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., 
Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok, 
Or at any adjournment thereof. 
 
 

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

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

          (B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows: 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565 

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022, held on January 14, 2022.                                                                                                                                                                                                             
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมาและรายงานประจ าปี 2564 

Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report. 
ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
No voting on this agenda 

 
วาระที ่3   พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021. 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดจัดสรรก าไรและตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 และ งดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2021 and no dividend payment. 

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

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

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 : นายสวจิักร์ โลจายะ           
Director Name: Mr.Swechak Lochaya 

  Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain          

ช่ือกรรมการ :  นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์            
Director Name: Miss Vanida  Majjimanonda    

  Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain 

  วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565     

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022. 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2022. 

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

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

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

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

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

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

Approve       Disapprove       Abstain    
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting by the proxy in any agendas that are not the same as specified in this proxy form. It will be the incorrect voting and that will not my/our voting as the 
shareholder 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves  exception  in case of the Proxy has 
abstain vote as specified in this proxy form 
 
 

       ลงช่ือ / Signed        ผูม้อบฉนัทะ Grantor 
                (    ) 
      ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
               (     ) 

  ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
           (     )       

  ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
      (     ) 

 
 
หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 
If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Along form attachment to proxy form B 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)   
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company limited. 
ใน การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วนัศุกร์ที ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทดอสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน 
แกรนด์ สุขุมวทิ เลขที ่259 สุขุมวทิซอย9 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., 
Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok, 
Or at any adjournment thereof. 
 
----------------------------------------------------------- 

    วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
               Approve                           Disapprove       Abstain    

     วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove       Abstain 

 
    วาระท่ี ........................................................................................ 

     Agenda No …………………………….......................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

Approve                           Disapprove       Abstain 
 

    วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove       Abstain 

    วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
Approve                           Disapprove       Abstain 

      วาระท่ี ..................................................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
      Agenda No …… …………………………To election new boards of company (continue) 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain               
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         
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ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain           
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain        
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain                
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย   Ο ไม่เห็นดว้ย  Ο งดออกเสียง  
     Approve          Disapprove       Abstain         
        

          



หน้า 43  

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
PROXY Form C 

----------------- 
                          เขียนท่ี        
                   Written at 
                   วนัท่ี                  เดือน        พ.ศ.    
                     Date                 Month                         Year 
 
 
 (1)  ขา้พเจา้              
        I/We 
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี                ถนน            ต  าบล/แขวง     
Office located at No.                Road.                           Tumbol / Khwaeng   
อ าเภอ/เขต               จงัหวดั          รหสัไปรษณีย ์     
Amphur / Khet                                               Province                                             Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั          
As the Custodian Operator of   
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)   
Is/are the shareholder of Everland Public Company Limited 
 
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
 holding altogether                                                                                 shares and can cast votes equaling                                                                           shares  as follow; 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียง 
Ordinary Shares                                       shares, can cast votes equaling                                                                        votes 
หุน้บุริมสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง 
Preference Shares                                        shares, can cast votes equaling                                                                        votes 

  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint  
 

           นายก าธร อุดมฤทธิรุจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด)์                  อายุ           90           ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี           153/2    
                                                       Age        years, Resides at 
ถนน                 สาทรใต ้      ต  าบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ           อ าเภอ/เขต   สาทร    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                             Amphur / Khet 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10120             .หรือ 
Province                                                                Postal Code               or 
 

           นางสุภทัรา เช้ือรอต  (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด ์  )                     อายุ             62            ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  32  ซ.สรงประภา 5 แยก 4 (สุวรรณี 2)  
                                                        Age         years, Resides at 
ถนน   -       ต  าบล/แขวง      ดอนเมือง          อ าเภอ/เขต        ดอนเมือง    
Road                                 Tumbol / Khwaeng                            Amphur / Khet 
จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์  10210           หรือ    
Province                                                                  Postal Code             or 

 
                                                                                   . อายุ              ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี     
                                                       Age           years, Resides at 
ถนน            ต  าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต      
Road                                 Tumbol / Khwaeng                                              Amphur / Khet 
จงัหวดั         รหสัไปรษณีย ์      .อีเมล(E-mail)      
Province                                                                Postal Code                                                                                    E-mail 
เบอร์โทรศพัท ์       
Mobile Phone                            
เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทนิ แกรนด์ สุขุมวทิ เลขที ่259 สุขุมวทิซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., 
Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi 9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok, Or at any adjournment thereof. 
 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows; 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant all of shares that have right to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant only a portion of the shares specified as follow; 
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   หุน้สามญั    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
         Ordinary Shares           Shares, can cast votes equaling                                          votes    
   หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
         Preference Shares         Shares, can cast votes equaling                           votes 
                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด         เสียง 
                 Totaling casing vote               votes 
                                                       
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังนี ดงัน้ี 
      I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565 

Agenda No.1 Consideration to approve the minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022, held on January 14, 2022.                                                                                                                                                                                                             

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

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

วาระที ่2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมาและรายงานประจ าปี 2564 

 Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report. 
ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
No voting on this agenda 

                  
  วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

    Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021. 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดจัดสรรก าไรและตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 และ งดจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No.4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2021 and no dividend payment. 

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

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

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

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (A)  The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate. 
 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 : นายสวจิักร์ โลจายะ           
Director Name: Mr.Swechak Lochaya 

  Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain          

ช่ือกรรมการ :  นางสาววนิดา มชัฉิมานนท์            
Director Name: Miss Vanida  Majjimanonda    

  Ο เห็นดว้ย    Ο ไม่เห็นดว้ย    Ο งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove         Abstain 
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  วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565     

Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022. 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 
Agenda No.7 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022. 

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

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

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

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

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

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

Approve       Disapprove       Abstain    
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting by the Proxy in any agendas that are not the same as specified in this proxy form. It will be the incorrect voting and that will not my/our voting as the 
shareholder 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves  exception  in case of the Proxy has 
abstain vote as specified in this proxy form 
 
 

     ลงช่ือ / Signed        ผูม้อบฉนัทะ Grantor 
             (    ) 
     ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
              (     ) 

 ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
             (     )       

 ลงช่ือ / Signed      . ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 
    (     ) 

 
หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
     PROXY Form C can be use in case of the name of the shareholder which shown in shareholders report as the foreign investors and the custodian in Thailand is the depositor only 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
    The required documents or evidences which attached with the proxy are 
     (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
           The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this proxy form 
      (2)  หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
           The letter to certified that signing people in this proxy is the people who has the certification to operate as the custodian 
3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
     If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto. 
  

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)   
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน              
แกรนด์ สุขุมวทิ เลขที ่259 สุขุมวทิซอย9 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Appoint only one as my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022, on April 22, 2022, at 02.00 p.m., 
Via electronic media live from The Ballroom A Room, The Westin Grand Sukhumvit Hotel, 259, Sukhumvit Soi 9, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok, Or at any adjournment thereof. 
----------------------------------------------------------- 

                        วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

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

      วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 
                Approve            votes       Disapprove                     votes      Abstain                       votes 
 
          วาระท่ี ........................................................................................ 

     Agenda No …………………………….......................................... 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

                Approve            votes       Disapprove                     votes      Abstain                       votes 
 

      วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

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

      วาระท่ี ........................................................................................ 
     Agenda No …………………………….......................................... 

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

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

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

       วาระท่ี ..................................................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 
      Agenda No …… …………………………To election new boards of company (continue) 

ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
      
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
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ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    vote        
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes 
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  
ช่ือกรรมการ : .........................................    
Director Name : ………………………… 
Ο เห็นดว้ย ................... เสียง Ο ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง Ο งดออกเสียง ............................เสียง 

Approve           votes      Disapprove           votes      Abstain                                    votes  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  10 
 

                                                                                                                  
 

 
 
 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)                                                                                    .นามสกลุ            
I / We (Mr. / Mrs. / Ms. /Other)                                                                                    Surname             

เป็นผู้ ถือหุ้น ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) / A Shareholder of Everland PLC.  
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจาก / A proxy of         ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น ของ 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) / Who is a shareholder of Everland PLC. อีเมล / E-mail           
เบอร์โทรศพัท์มือถือ / Mobile Phone No             

ขอส่งค าถามเก่ียวกบัเร่ืองที่บรรจไุว้ในระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท ดงันี ้
Would like to send question(s) regarding the matters in the agenda of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders for            
the year 2022 as follows: 
 
วาระที่ 1 
Agenda 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที 1/2565 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2565 
Consideration to approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on January 
14, 2022.      
                                                                                                                                                                                               .  
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

วาระที่ 2 
Agenda 2 

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2564  
Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report. 
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                      

วาระที่ 3 
Agenda 3 

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021. 
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                      

วาระที่ 4 
Agenda 4 

พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรก าไรเพื่อตัง้ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 และงดจ่ายเงนิปันผล 
To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2021 and no dividend payment. 
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

วาระที่ 6 
Agenda 6 

พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565     
To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022.  
                                                                                                                                                                                               . 
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

แบบฟอร์มค าถามส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
Question form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 
วันศุกร์ที่  22 เมษายน 2565 เวลา14.00 น. 
Friday 22 April 2022 at 02.00 p.m. 
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วาระที่ 7 
Agenda 7 

พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022.                                                                                                                                                                                               
.                                                                                                                                                                                              . 
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

วาระที่ 8 
Agenda 8 

พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Consideration on other issues (if any) 
                                                                                                                                                                                               .  
                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 มาถึงยัง บริษัท ส านักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทย
แลนด์ จ ากัด ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดงันี ้ 
The shareholder may send question in advance for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 to Meechai 

Thailand Law office Company Limited by 20 April 2022 via the following channels:  

 จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (อีเมล) / Electronic mail (E-mail) : info@everland.co.th   

 ส่งไปรษณีย์ตอบรับ ส่งมายงั บริษัท ส านักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จ ากัด เลขท่ี223/96 ชัน้ 21 อาคารคนัทร่ีคอมเพล็กซ์ 
อาคารเอ ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / By post by attaching the form into  Meechai Thailand 
Law Office Company Limited, No. 223/96 on 21th floor, Country Complex Tower A, Sunpawut Road, Bangna - Tai, Bangna, 
Bangkok 10260 

 
  

 

 

 

mailto:info@everland.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 

 
 

แบบแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
 
 
 

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

เป็นผู้ ถือหุ้นจ านวนรวมทัง้สิน้ ............................................................................. หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี 2564 

ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ในรูปแบบสิง่พิมพ์ โดยขอให้ทา่นจดัสง่ให้ข้าพเจ้าที่ 

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

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

 
 

 
 

โปรดแจ้งความประสงค์ดงักล่าวข้างตน้ และ  ส่งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  ทัง้นี ้บริษัทจกัไดด้ าเนินการ
และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดทีไ่ดแ้จ้งไวข้า้งตน้ต่อไป 
 
แจ้งความประสงค์ที่ คณุอารียา หลงจิ 

โทรสาร. 02-720-7808 
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