บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันศุกร์ ท่ ี 22 เมษำยน 2565
เวลำ 14.00 น.

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาCOVID-19 บริ ษัทฯจึงจัดประชุมผ่านระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในรู ปแบบสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามพระราชกาหนด“ว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ”พุทธศักราช
2563 ซึ่ง ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ของบริ ษั ท โดยการจัด ประชุม ใน รู ป แบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-AGM) โดยสามารถศึกษาข้ อปฎิบัติสำหรั บกำรเข้ ำประชุ ม สำมัญผู้ถือหุ้นสำมั ญประจำปี 2565 ผ่ ำนสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังปรากฎตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6 แล้ ว

ทังนี
้ ้ *** การประชุม E-AGM นี ้จะเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรู ป
แบบเดิมขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาสถานที่ถ่ายทอดการประชุม***

ที่ EVER 020/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565
เรื่อง
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่
รายละเอียด
1.
สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
2.
รายงานประจาปี 2564 ของบริ ษัทในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ โค้ ด (QR Code)
3.
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)
4.
รายละเอียดกรรมการที่เสนอชื่อเลือกตัง้
5.
ข้ อบังคับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6.
ข้ อปฎิบตั สิ าหรับการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7.
ใบตอบรับเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัท
8.
รายชื่อกรรมการอิสระซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม
9.
หนังสือมอบฉันทะ
10.
แบบฟอร์ มคาถามสาหรับการประชุมผู้ถือหุนสามัญประจาปี 2565
11.
แบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2564 ในรู ปแบบสิ่งพิมพ์

หน้ าที่
8-16
17
18-21
22-24
25-29
31
33-34
35-48
49-50
51

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ มีมติเรี ยกประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ในวันศุกร์ ที่
22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้ องบอลรู ม เอ โรงแรม
เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม
ที่แนบมาพร้ อมนี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือ
หุ้น ในรู ปแบบคิวอาร์ โค้ ดพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ วนัน้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2) ได้ จดั ทาขึ ้นตามข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยโดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ต้องการรั บ

หน้ า 2

หนังสือรายงานประจาปี 2564 ในรู ปแบบสิ่งพิมพ์สามารถแจ้ งความประสงค์ได้ โดยกรอกแบบฟอร์ มตามเอกสาร(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 11)
ที่ได้ จดั ส่งมาในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี
2564 ดังกล่าว
การลงมติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษัทฯขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรั บปี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ วรายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 (สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2) ที่ได้ จัด ส่ง ให้ กับผู้ถือ หุ้นพร้ อมกับหนังสื อ เชิญ ประชุมในครั ง้ นี ซ้ ึ่ง สรุ ป
สาระสาคัญได้ ดงั นี ้
( หน่วย : พันบาท )

รายละเอียด

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี -ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่

7,934.27
5,371.87
2,562.40
2,676.95
2,694.71
170.03
(145.30)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,507.01
4,368.19
2,138.82
437.63
717.79
72.77
(127.00)

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตงิ ดจัดสรรกาไรเพื่อตัง้ ทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2564 และงดจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 47 กาหนดว่าบริ ษัทต้ อ ง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวด
บัญชีหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ ของบริ ษัทและตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 46 กาหนดห้ าม มิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกาไร และห้ ามจ่ายเงินปั นผล กรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ทัง้ นี ้ จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ฯในรอบปี บัญ ชีสิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาบริ ษัทมี ข าดทุน สุทธิ จากงบการเงินรวม
จานวน 145.29 ล้ านบาท และมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริ ษัท จานวน 127.00 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อนามาหักขาดทุนสะสมยกมา
ทาให้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทในปี 2564 มีขาดทุนสะสมเป็ นจานวน 944.63 ล้ านบาท
หน้ า 3

(หน่วย : บาท)

ส่ วนของผู้ถือหุ้น(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
รายละเอียด
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
ส่วนต่ามูลค่าหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
- จัดสรรแล้ ว-ทุนสารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2564
6,473,046,061
4,854,784,546
(813,820,591)

ปี 2563
4,855,983,908
3,884,784,546
(813,820,591)

12,488,954
(944,634,631)
2,138,818,278

12,488,954
(817,632,886)
2,265,820,023

ความเห็นคณะกรรมการ
ด้ วยเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นสมควรอนุมตั ิงดจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 4 ในส่วนของคณะกรรมการข้ อที่ 16 ระบุว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดแล้ ว ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
โดยปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลัน่ กรอง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้ าน
ต่า งๆ ตามหลัก เกณฑ์ ขัน้ ตอนการสรรหากรรมการบริ ษั ท แล้ ว เห็น ว่า ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น สมควรแต่ง ตัง้ กรรมการทัง้ 2 ท่า น คื อ
1) นายสวิจกั ร์ โลจายะ และ 2) นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์ ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทต่ออีกวาระหนึง่ โดยบริ ษัทได้ สรุ ปข้ อมูลประวัตขิ องกรรมการทัง้ 2 ท่าน แนบมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีป้ รากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ สาหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณานัน้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้ ได้ นาความรู้ ความสามารถ มาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน

หน้ า 4

กิจการของบริ ษัท โดยกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6
พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2523 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 14 กาหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบ
แทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่ น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นจะ
พิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม จึงเรี ยนมาเพื่อเสนอกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565 ให้ ได้ รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ค่ าเบีย้ ประชุม
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
เบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
2. โบนัสกรรมการ :
3. สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ :

เบีย้ ประชุม(บาท/ครั ง้ )
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
10,000
7,500
5,000

ปี 2564
10,000
7,500
5,000

เบีย้ ประชุม(บาท/ครัง้ )
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
42,500
40,000
10,000

ปี 2564
42,500
40,000
10,000

- ไม่มี - ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี ้ยประชุม โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท ภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 ดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมประจาปี 2565 ตามรายละเอียดข้ างต้ น
2. โบนัสกรรมการ : - ไม่มี 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท นอกจากนี ้ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ได้ กาหนดให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
ซึง่ มีห้ นุ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิ
หน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วเจ็ดรอบปี บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดยบริ ษัทจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี บัญชีติดต่อกัน จึงจาเป็ นจะต้ องพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนคค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
คังนัน้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท คีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศสอบ
บัญชี จากัค ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีซงึ่ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไค้ เสียกับ บริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลคังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจาปี 2565 คังมีรายนามผู้สอบบัญชีคงั ต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
นายชูพงษ์ สุรชุตกิ าล
นางสาววิลาสินี กฤษณามระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

จานวนปี ที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา
4 ปี ( ปี 2561 – ปี 2564 )
-

หรื อ ผู้สอบบัญชีทา่ นอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท
โดยรายละเอียดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
บมจ. เอเวอร์ แลนค์
2,525,000.00

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2564
2,525,000.00

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
-

หมายเหตุ : ซึ่งไม่ รวมค่ าบริการอื่น และค่ าใช้ จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ ายตามจริง

สาหรั บปี 2565 เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรั บทราบว่าค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจานวน 13 บริ ษัท วงเงินประมาณ
6,475,000 บาท โคยบริ ษัท คีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัค เป็ นผู้สอบบัญชีให้ แก่บริ ษัทย่อยของบริ ษัทจานวน 13 บริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ควรให้ นาเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จาก บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศสอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีซงึ่ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับ บริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยประจาปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2565 จานวนไม่เกิน 2,525,000.00 บาท ซึง่ ไม่รวมค่าบริ การอื่น และค่าใช้ จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริ ษัทฯจ่ายตามจริ ง
การลงมติ วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัทฯ ในรู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ข้างต้ น โดยใช้ วิธีการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ผ่ านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เพียงช่ องทางเดียวเท่ านัน้
หน้ า 6

บริ ษัทฯได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของบริ ษัทฯฉบับนี ้ พร้ อมทังเอกสารประกอบการ
้
ประชุม และแบบฟอร์ มหนังสื อ มอบฉันทะไว้ บนเว็ปไซด์ ข องบริ ษัทฯ (https://www.everland.co.th/) ตัง้ แต่ วันที่ 29 มี นาคม 2565
โดยบริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ตามที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ของบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”)
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อมอบฉันทะให้ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริ ษัทฯเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการมอบฉันทะและหลักฐานการเข้ าร่ วม
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้ วยลาดับที่ 6 โดยบริษัทฯจะเปิ ดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้ องตัง้ แต่
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป จนถึงเวลาปิ ดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565
ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้น ไม่ ส ะดวกประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษั ท แนะน าให้ ท่ านมอบฉั น ทะให้ ก รรมการอิ ส ระ
แทนการเข้ า ร่ วมประชุ ม ด้ วยตนเอง โดยกรอกข้ อความในหนั งสื อ มอบฉั นทะ (สิ่ ง ที่ส่งมาด้ วยลาดับ ที 9) และระบุ ช่ ื อ
“นายกาธร อุดมฤทธิรุจ” กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ “นางสุภัทรา เชือ้ รอต ”กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ท่ านหนึ่งท่ านใดก็ได้ เพียงท่ านเดียวเท่ านั น้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะพร้ อมทังเตรี
้ ยมเอกสารสาหรั บการมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 ) และจัดส่ งเอกสารทัง้ หมดมายัง บริษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์
จากัด เลขที่ 223/96 ชัน้ 21 คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
สาหรั บท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะโปรดกรอกราย
ละเอียดพร้ อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9 ) พร้ อมทังเตรี
้ ยมเอกสารสาหรับการมอบฉันทะ(รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 ) และจัดส่งมายังบริ ษัท ตามที่อยู่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ ข้างต้ น
กรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้น มี ค าถามเกี่ ย วกับ การประชุ ม ในรู ป แบบผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-AGM)หรื อค าถามที่ ป ระสงค์ ใ ห้
บริ ษั ทฯ ชี แ้ จงเพิ่ มเติม ในประเค็น ของระเบีย บวาระการประชุม ที่น าเสนอในครั ง้ นี ้ สามารถส่ งค าถามล่ ว งหน้ าไค้ ที่ อี เ มล(E-mail)
info@everland.co.th หรื อส่งเอกสารตามแบบฟอร์ มคาถาม(ตามสิ่งที่ส่งมาค้ วยลาคับที่ 10 )และจัคส่งมายัง บริษัท สานักงานที่ปรึกษา
กฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จากัด เลขที่ 223/96 ชัน้ 21 คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุ ธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ระบุชื่อ – นามสกุล
ของท่าน และผู้รับมอบฉันทะ ตัวบรรจง เพื่อบริ ษัทฯจะไค้ รวบรวมคาถามเพื่อชี ้แจง และบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป
บริ ษัทได้ จัดให้ มีบริ ก ารอากรแสตมป์สาหรั บหนัง สื อ มอบฉัน ทะโดยไม่ คิดค่าใช้ จ่าย หากท่านมี ข้ อ สงสัย หรื อ คาถาม
เกี่ยวกับการมอบฉันทะสามารถสอบถามได้ ที่ คุณกรกมล หลวงวิรัญ และ คุณวลัยพร ลีลา โทร.02-720-7797 และ 02-720-7708
ในเวลาทาการ

ขอแสดงความนับถือ
( นายสวิจกั ร์ โลจายะ )
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565
ของ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
……………………………………………………………………..
ประชุมในวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา10.00 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์( E-EGM) ณ อาคารคันทรี่ คอม
เพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร โดย ณ ขณะที่เปิ ดการประชุมมีผ้ ูถือหุ้นประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม รวมจานวน 38 ราย ถือหุ้นรวมจานวน 1,402,731,410 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
36.10 ของจานวนหุ้นชาระแล้ วทังหมด
้
โดยมี นายสวิจกั ร์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ ามาร่ วมประชุมในวันนี ้ และมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่กล่าวแนะนาคณะกรรมการและผู้บริ หารที่
เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ รวมทังชี
้ ้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี ้
คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสวิจกั ร์ โลจายะ
ประธานคณะกรรมการ และประธานที่ประชุม
2. นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอภิชยั โภชกปริ ภณ
ั ฑ์
กรรมการ และ (รักษาการ) กรรมการผู้จดั การ
4. นางสาวจรรยา คงมัน่
กรรมการ
5. นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นางสุภทั รา เชื ้อรอต
กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทชี ้แจงขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในรู ปแบบออนไลน์ ซึง่ เป็ นระบบที่ได้ มาตรฐาน
สอดคล้ องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ ในพระราชกาหนด ว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อปฎิบตั ิสาหรั บ
การเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึง่ บริ ษัทได้ แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 หน้ า 32-36 ) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริ ษั ท บริ ษัทใช้ วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
(1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้ าหน้ าที่จะเรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีประเด็นคาถาม หรื อข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระ
ที่ได้ นาเสนอข้ างต้ นหรื อไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคาถามและข้ อเสนอแนะดังกล่าวผ่านระบบในรู ปแบบออนไลน์ และภายหลังจากบริ ษัทตอบ
ประเด็นคาถาม และข้ อเสนอแนะแล้ ว บริ ษัทจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในรู ปแบบออนไลน์ ตามวิธีปฏิบตั ิซงึ่ บริ ษัทได้ แจ้ งในหนังสือ เชิญ
ประชุมที่ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4 หน้ า 32-36 ) ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ เข้ าไปที่ระบบ
เพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริ ษัทจะนามานับคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องดาเนินการใดๆระบบจะบันทึกเป็ นการลงคะแนนเห็นด้ วย
(อนุมตั )ิ
หลังจากเจ้ าหน้ าที่ได้ ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ ว ประธานได้ เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจาปี 2564 เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2564
ประธานมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ชีแ้ จงรายละเอียดและการลงมติในวาระนี ้ ดังนี ้ การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 19 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร มีวาระนาเสนอเพื่อพิจารณารวมทังสิ
้ ้น 7 วาระ รายละเอียดในแต่ละวาระปรากฏในรายงานการประชุมฉบับที่ได้
นาส่ง ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ รั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2564 เมื่อ วันที่ 30
เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,402,731,409 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
1 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
น้ อยกว่า0.01
รวม
1,402,731,410 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ชี ้แจงรายละเอียด เนื่องด้ วย บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีความประสงค์จะ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องจะต้ องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายหรื อจาหน่ายไม่ได้ ก่อ นการ
เพิ่มทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
บริ ษัทจึงขอเสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็ น
3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวน 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียน จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน จำนวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่ำหุ้นละ

3,884,784,546 บำท ( สำมพันแปดร้ อยแปดสิบสี่ล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พนั ห้ ำร้ อยสี่สิบหกบำท )
3,884,784,546

หุ้น

( สำมพันแปดร้ อยแปดสิบสี่ล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พนั ห้ ำร้ อยสี่สิบหกหุ้น )

1 บำท (หนึง่ บำท)
โดยแยกออกเป็ น

หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,884,784,546

หุ้น

( สำมพันแปดร้ อยแปดสิบสี่ล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พนั ห้ ำร้ อยสี่สิบหกหุ้น )

-ไม่มี-

หุ้น

(-)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,855,983,908 บาท เป็ น 3,884,784,546 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวน 971,199,362 หุ้น รวมทังแก้
้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,402,731,409 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
1 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
น้ อยกว่า0.01
รวม
1,402,731,410 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
ประธานมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ชี ้แจงรายละเอียดเนื่องด้ วยบริ ษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 2,588,261,515
บาท โดยออกหุ้น สามัญ จานวน 2,588,261,515 หุ้น จากทุน จดทะเบีย นเดิม จานวน 3,884,784,546 บาท เป็ นทุนจดทะเบีย นจ านวน
6,473,046,061 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรั พย์ของบริ ษัท/บริ ษัทในเครื อ และ/หรื อ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริ ษัท และเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท พร้ อมแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียน จานวน
6,473,046,061
บาท
( หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้ านสี่หมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาท )
แบ่งออกเป็ น
6,473,046,061
หุ้น
( หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้ านสี่หมื่นหกพันหกสิบเอ็ดหุ้น )
มูลค่าหุ้นละ
1
บาท
( หนึง่ บาท )
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
6,473,046,061
หุ้น
( หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้ านสี่หมื่นหกพันหกสิบเอ็ดหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ
-ไม่มีหุ้น
(-)
บริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 3,884,784,546 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 2,588,261,515 หุ้น
พร้ อมแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้ างต้ น
ภายหลังจากที่เจ้ าหน้ าที่ชีแ้ จงรายละเอียดแล้ วนัน้ มีผ้ ูถือหุ้นซักถามดังนี ้
คาถาม (คุณอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ูถือหุ้น สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย)
การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะนาเงินไปใช้ ทาอะไรและสัดส่วนเท่าไหร่
คาตอบ ( ประธานฯ)
สาหรับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อเป็ นเงินหมุนเวียนในกิจการของบริ ษัท โดยใช้ ในการดาเนินงานของบริ ษัท เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19ในภาค
ธุรกิจได้ รับผลกระทบค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะในธุรกิจประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบกับเรื่ องของมาตรการ LTV ของธนาคาร ในการปล่อย
สินเชื่อสาหรับผู้ซื ้อที่อยู่อาศัย รวมทัง้ ส่งผลกกระทบถึงการขยายงานของบริ ษัท ปั จจุบนั การแพร่ ระบาด ของ โรคโควิด-19 เริ่ มกลับมาระบาด
ใหม่ แต่คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ ้นในเร็ วๆนี ้ ซึง่ ธุรกิจเริ่ มปรับตัวดีขึ ้น และการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ก็เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
คาตอบ (คุณกุลชลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท)
การเพิ่มทุน เพื่อนาไปเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทนัน้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อนาไปชาระหนี ้ ให้ แก่ เจ้ าหนี ้ ทางการเงินของบริ ษัท เพื่อช่วยลด
ภาระหนี ้สิ ้นของบริ ษัท โดยคาดว่าน่าจะนาไปชาระหนี ้ทังหมด
้
และบริ ษัท จะได้ เปิ ดวงเงินเพิ่มเติมที่เป็ น เงินทุนหมุนเวียนจากกระแสเงินสด ใน
ส่วนอื่นเพื่อใช้ ขยายงานตามที่ท่านประธานฯ ชี ้แจง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 3,884,784,546 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน 2,588,261,515 หุ้น พร้ อมแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้ างต้ น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน
วาระที่ 4 ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,402,731,409
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
1
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
น้ อยกว่า0.01
รวม
1,402,731,410
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี จ ะซื อ้ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท รุ่ นที่ 4 ("ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ " หรื อ "
EVER-W4")
ประธานฯมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด สืบเนื่องจากวาระที่ 3 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทเพื่อรองรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 4 (EVER-W4) จานวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (3 : 1) โดยมี
รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่ นที่ 4 (“EVER-W4”) ดังนี ้
ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 4 ("
ใบสาคัญแสดงสิทธิ" หรื อ "EVER-W4")
ชนิดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี อก : 1,618,261,515 หน่วย (หนึง่ พันหกร้ อยสิบแปดล้ านสองแสนหกหมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยสิบห้ าหน่วย)
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ เอเวอร์ แลนด์ (EVER) จานวน 1,618,261,515 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
บาท) หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 33 ของจ านวนหุ้น ที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ท ซึ่ ง เท่ า กั บ
1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้ เพื่อ รองรั บการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ รวมทังหุ
้ ้ นสามัญที่ออก
ใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ
ราคาต่ อหน่ วย
: 0 บาท (ไม่คดิ มูลค่า)
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดง
สิทธิ กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวนโดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราการใช้ สิทธิ

:

ราคาใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันหมดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

:
:
:
:

วันที่ใช้ สิทธิครั ง้ แรก
วันที่ใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ าย

:
:

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้ สิทธิ

:

การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2565 ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
(เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)
1 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)
1 เมษายน 2565
30 กันยายน 2566 (กาหนดให้ เป็ นวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย)
ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิได้ ตลอดอายุ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงสิ
ั ้ น้ 6 ครัง้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565,30 กันยายน 2565,30 ธันวาคม 2565,
31 มีนาคม 2566, 30 มิถนุ ายน 2566 และวันที่ 29 กันยายน 2566
ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั ง้
เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว
30 มิถนุ ายน 2565
29 กันยายน 2566
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เป็ น
วันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว
บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายอยู่)
บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายอยู่)
บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดง
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สิทธิหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถื อใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้น หรื อการ
แบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆในราคาที่ต่ากว่าร้ อยล 90 ของราคาหุ้นที่คานวณได้
ตามวิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขาย
หุ้นนัน้ และเป็ นวิธีการคานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกาหนดราคาหรื อ
คานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คานวณ ตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ และเป็ นวิธีการคานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
4. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิระบุไว้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลแล้ ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจ และ/หรื อกรรมการผู้จดั การ
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอานาจมอบหมายเป็ นผู้พิจารณากาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ และ
ราคาใช้ สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้ ประธานกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการกาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการ
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ , การกาหนดวันออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนดวันใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในครั ง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคัญ แสดงสิทธิ แ ละหุ้นสามัญที่อ อก
เนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น :
1. ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สามารถ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนและใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1-[(Qo+Qr+Qw1)/Qn]
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo
= จานวนหุ้นที่มีอยู่เดิม
3,884,784,546 หุ้น
Qr
= จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวงจากัด
970,000,000 หุ้น
Qw1
= จานวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4
1,618,261,515 หุ้น
Qn
จานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
งเพิ่มทุน
6,473,046,061 หุ้น
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เนื่องจากเป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้น
กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1-(Qo/Qn)
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo
= จานวนหุ้นที่มีอยู่เดิม
3,884,784,546 หุ้น
Qw1
= จานวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4
1,618,261,515 หุ้น
Qn
จานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
งเพิ่มทุน
5,503,046,061หุ้น

ผลกระทบด้ าน Control Dilution

กรณีที่ 1
0%

กรณีที่ 2
29.41%

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4 ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
เดิมเท่ากับร้ อยละ 29.41
2. ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (Earnings Dilution)
กรณี มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มจานวน
สูตรการคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไร = (EPS0-EPSn) / EPS0
EPSo = กาไรสุทธิ / Q0
EPSn = กาไรสุทธิ / Qn
เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสิ ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริ ษัทมีผลขาดทุน ดังนัน้ จึงไม่สามารถคานวนการลดลงของส่วนแบ่งกาไรได้
แต่หากกรณีที่บริ ษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน สามารถคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไรได้ ดงั นี ้
(ขาดทุน)สุทธิ
Qo
Qn
EPSo
EPSn

(9,391,000)
3,884,784,546
5,503,046,061
(0.002)
(0.002)

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้ มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของส่วนแบ่ง กาไร
(Earnings Dilution) เท่ากับร้ อยละ 29.41
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สามารถ แบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจานวน
กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจานวน และ มีการใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4 ครบตาม
จานวน
สูตรการคานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
Po = ราคาตลาดปั จจุบนั
Pr = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
Pn = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน = ((Qo*Po)+(Qn*Pr))/(Qo+Qn)
โดยที่ Qn แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 = Qo+Qr
กรณีที่ 2 = Qo+Qr+Qw1
หน้ า 13

ในการคานวณได้ แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้ วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก 7 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติที่
เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมตั ิ ดังนัน้ จึงไม่มีการลดลงของราคา(Price Dilution) แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ เสนอขอให้ พิจารณามอบอ านาจให้ ประธานกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผู้มีอ านาจในการ
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิ
ในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ , การกาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย การเข้ าเจรจา
ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในครั ง้ นี ้ ซึ่ง รวมถึงการนาใบสาคัญ แสดงสิทธิ แ ละหุ้นสามัญ ที่อ อกเนื่ อ งจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั กิ ารออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 4 ("ใบสาคัญแสดง
สิทธิ"หรื อ"EVER-W4")จานวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย พร้ อมทังมอบอ
้
านาจให้ ประธานกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการ
มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการ
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ, การกาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนดวัน
ใช้ สิทธิครั ง้ สุดท้ าย การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้ างต้ น โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,402,731,409
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
1
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
น้ อยกว่า0.01
รวม
1,402,731,410
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธานฯมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด ดังนี ้ สืบเนื่องจากวาระที่ 3 และ 4 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
และออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 4 (EVER-W4) ของบริ ษัท ฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี ้
1. วิธีการจัดสรร
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และกาหนดวันจองซื ้อและรั บชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจากัด ( 5 วันทาการ) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อนักลงทุน
จานวนหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
ราคาเสนอขาย
มูลค่าเสนอขายรวม
จานวนหุ้น
ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว
(บาทต่อหุ้น)
(บาท)
(หุ้น)
หลังเพิ่มทุน
1
นางดาราณี อัตตะนันทน์
970,000,000
19.98
0.35
339,500,000
หมายเหตุ : นางดาราณี อัตตะนันทน์ ได้ ถือหุ้นของบริ ษัทอยู่แล้ วจานวน 8,518,759 หุ้นมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ นางดาราณี อัตตะนันทน์ จะถือหุ้น
ของบริษัทรวมทังสิ
้ ้นจานวน 978,518,759 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.16 ของหุ้นที่จาหน่ายไปแล้ วทังหมด
้
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โดยการเสนอขายให้ แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้ างต้ น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ทังนี
้ ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่าง
ชัดเจน เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณากาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด(“ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP”) ทังนี
้ ้ ราคาตลาดสาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนคานวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในตลาดหลักทรั พย์ฯย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอต่อที่
ประชุมผุ้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดย
ที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของยริ ษัทที่คานวณย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน
2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก www.set.or.th)
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท เอเวอร์ แ ลนด์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น ให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม ใน
อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรั บการซื ้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ จากการคานวณให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง โดยกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรได้ รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ
รุ่ นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date) ในวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565
2. การดาเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
2.1) ในกรณีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ นางดาราณี อัตตะนันทน์ ซึง่ เป็ นบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) ทังจ
้ านวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
2.2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้น หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิฯจากการคานวณให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้ง
3. จานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้ จัดสรร
ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริ ษัทมีจานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจานวนทังสิ
้ ้น 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 971,199,362 บาท ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนดังกล่าวทังจ
้ านวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
4. การมอบอานาจ
มอบอานาจให้ ประธานกรรมการ หรื อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานกรรมการ หรื อผู้รับมอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึง่ รวมการ
ดาเนินการดังนี ้
4.1) การกาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วัน
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากาหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื ้อเป็ นคราวเดียวหรื อหลาย
คราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสน อ
ขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้ อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์
4.2) การลงนาม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรื อแจ้ งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื ้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่น
ใดอันจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงในของบริ ษัท และใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท
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ทังนี
้ ้ ตามประกาศ ทจ.72/2558 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นใหม่แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ใิ ห้ เสนอขายออกหุ้นใหม่ หรื อบริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 12เดือนนับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอขาย ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติไว้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่พ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
บริ ษัท จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวน 2,588,261,515 หุ้น โดยการเสนอขายให้ กับ บุคคลใน
วงจากัด รวมทังเพื
้ ่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ รุ่ นที่ 4 (EVER-W4) ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 )
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,588,261,515 หุ้น โดยกำรเสนอขำยให้ กบั บุคคลใน
วงจำกัด รวมทังเพื
้ ่อรองรับกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่ นที่ 4 (EVER-W4) ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม พร้ อมทังมอบอ
้
ำนำจให้ ประธำน
กรรมกำร หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกประธำนกรรมกำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นผู้มีอำนำจใน
กำรดำเนินกำรใดๆเกี่ยวกับกำรออก เสนอขำย จัดสรร กำรจองหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดของกำรจัดสรรดังกล่ำวข้ ำงต้ น และ
ปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 2 )โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี ้
เห็นด้ วย
1,402,731,409
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
1
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
น้ อยกว่า0.01
รวม
1,402,731,410 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดการประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 10.40 น.

ลงชื่อ……….……....………………...…..…….……ประธานที่ประชุม
( นายสวิจกั ร์ โลจายะ )

รับรองว่าถูกต้ อง

ลงชื่อ………………….………..………..…………..….กรรมการ
( นายสวิจกั ร์ โลจายะ )
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามของกรรมการบริ ษัทไว้ ตามหลักเกณฑ์ เรื่ อง “กรรมการอิสระ” ซึง่ กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย“กรรมการอิสระ”ของบริ ษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ อ งห้ ามดังกล่าวไม่ร วมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เ ป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญ าต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดารงตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้
เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรั บหรื อให้ ก้ ยู ืมค ้าประกัน
การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่อ
อีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
คานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
ผู้ขออนุญาตและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินซึง่ ได้ รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ ารับตาแหน่ง
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อ บริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนั กงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ
1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการขอ งผู้
ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผู้ขออนุญาต
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
รายละเอียดการเสนอแต่ งตัง้ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ

ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา

55
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/กรรมการ
- ปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
University of California, Santa Cruz,California
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ University of
Southern California Los Angeles, California
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 42/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%) EVER

9.90 % (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 )

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2564
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางาน

8 ปี 1 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)
มีการประชุมกรรมการ 6 ครัง้ เข้ าประชุม 6 ครัง้
-ไม่มี-

บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2556 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ/กรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

2556 -2564

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด(มหาชน)

กรรมการผู้จดั การ

บริษัทจากัด / องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั

2557 – ปั จจุบนั

2551 – ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เอเวอร์ ซติ ี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท บางกอกริ ว่า ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ณัฐนันท์พฒ
ั นา จากัด
บริ ษัท บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท พิษณุโลกอินเตอร์ เวชการ จากัด
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น จากัด
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล เจ้ าพระยา จากัด
บริ ษัท มายรี สอร์ ท โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จากัด
บริ ษัท อิควิตี เรสซิเดนเชียล จากัด
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บริษัทจดทะเบียน
จานวน (แห่ ง)
ประเภทกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
1 แห่ง
กรรมการ

บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
14 แห่ง

บริษัท/กิจการอื่นที่แข่ งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์ แลนด์
-ไม่มี-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วมหรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วงระยะเวลา2ปี ที่ผ่านมา
1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทใหญ่
:
-ไม่มี2) เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย
:
-ไม่มี:
3) เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
-ไม่มี-
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ชื่อ-นามสกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่ ง
คุณวุฒทิ างการศึกษา

หลักสูตรการอบรม
สัดส่ วนการถือหุ้น (%) EVER
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมกรรมการในปี 2564
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ประสบการณ์ ทางาน

นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
76
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
- Hotel Management, Cornell University, USA
- Administration & Technique Hotelieres,
Institute International de Glion, Switzerland
- Languages (French & German) :
Institute Le Manoir & Ecole Benedict ,Switzerland
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 64/2550
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
-ไม่มี –
14 ปี 1 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)
มีการประชุมกรรมการ 6 ครัง้ เข้ าประชุม 6 ครัง้
-ไม่มี-

บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา
2556-2565

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน)

2555-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและรองประธาน
กรรมการ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2555 - 2561

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2550-ปั จจุบนั

รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและกรรมการ

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริษัทจากัด / องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
2561-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

2557-ปั จจุบนั

2556-ปั จจุบนั
2540-2541
2539-2540
2528-2539

ตาแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท กรี น เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี จากัด
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ ายรัฐสัมพันธ์
ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดฯ

บริ ษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ ยี จากัด
บริ ษัท นอร์ ท โซล่า เพาเวอร์ จากัด
บริ ษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี จากัด
บริ ษัท กรี น ไบ-โอ มหาสารคาม จากัด
บริ ษัท พีที ไดร์ ว (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท มาย ฮอสพิทอล จากัด
บริ ษัท ยูนิคอน เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จากัด
บริ ษัท เดนทอล อิส ฟั น
บริ ษัท ซุปเปอร์ เอเนอร์ ยี กรุ๊ ป จากัด
The Oriental Bangkok
The Twin Lotus Hotel
The Oriental Bangkok
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ช่ วงเวลา
2525-2528
2512-2525
2509-2510

ตาแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน
The Bangkok Peninsula
Hotel Siam Inter-Continental
Arosa Kulm Hotel , Switzerland

ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี

บริษัทจดทะเบียน
จานวน (แห่ ง)
ประเภทกรรมการ
2 แห่ง
กรรมการตรวจสอบ
2 แห่ง
กรรมการ

บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
18 แห่ง

บริษัท/กิจการอื่นที่แข่ งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์ แลนด์
-ไม่มี-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา
1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทใหญ่
-ไม่มี:
2) เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อย
:
-ไม่มี3) เป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมหรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง :
-ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5

ข้ อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. การปิ ดสมุดทะเบียน
(ข้ อ 13) บริ ษัทอาจงดรั บลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง้ ก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ า ณ สานักงานแห่งใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
2. การเรียกประชุม
(ข้ อ 34) คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญ เมื่ อ ใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อ ผู้ถือ หุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้
เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้ อ 35) ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจังหวัด
ใกล้ เคียงก็ได้
(ข้ อ 36) ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ อง
ที่จะเสนอต่อ ที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใ ห้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ อ งที่เสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรื อ เพื่ อ
พิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อ กัน 3 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อย
กว่า 3 วันด้ วย
3. องค์ ประชุม
(ข้ อ 37) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
(ข้ อ 38) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
จะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด หนังสือมอบฉันทะนี ้
จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ข้ อ 39) ประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือ หุ้นโดยตาแหน่ง ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
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4. คะแนนเสียง
(ข้ อ 40) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ ามี คะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ75 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรื อลดทุน หรื อการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
5. การเลือกกรรมการ
(ข้ อ 15) การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วธิ ีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายๆคน ตามแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตามข้ อ 15.1 ทังหมดจะแบ่
้
ง
คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
15.3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับจานวนที่พึงจะมีหรื อ พึงจะ
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจานวนกรรมการที่พึงจะมี
หรื อพึงจะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
6. ระเบียบวาระการประชุม
(ข้ อ 41) กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาการจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
7. การแบ่ งเงินปั นผล
(ข้ อ 46 ) ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
ในกรณีที่บริ ษัทยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ หรื อบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทอาจจะจ่ายเงินปั น
ผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนในรู ปของหุ้นปั นผลโดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
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คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้
และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แ จ้ งเป็ น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
8. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
(ข้ อ 47) บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6

ข้ อปฎิบัตสิ าหรั บการเข้ าประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 22 เมษายน 2565

ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ าร่ ว มประชุ ม ต้ องส่ ง เอกสารยื นยั น ตัว ตนตามที่ ร ะบุ ไ ว้ มายั ง
บริ ษัท สานักงานที่ปรึ กษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จากัด ที่อยู่ตามที่ระบุในข้ อ 3. ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เมื่อบริ ษัทได้
ตรวจสอบข้ อ มูลตามรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ตามข้ อ มูลปิ ดสมุด ทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ เ ข้ า ร่ วมประชุม ฯ ถูก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว
ผู้ให้ บริ การจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สาหรับการเข้ าร่วมประชุมและคูม่ ือการเข้ าใช้ งานไปยังอีเมล์ที่ทา่ นได้ สง่ มาแจ้ ง
บริ ษัท โดยจะส่ ง link ล่ วงหน้ า 2 วันก่ อนวันประชุม
การแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ต้ อ งการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะต้ อ งแจ้ ง ความประสงค์ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยวิ ธี ส่ง ข้ อ มูล ทาง
อีเมล ( E-Mail ) หรื อไปรษณีย์
กรณีผ้ ูถือหุ้นต้ องการแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้ วยวิธีการส่ งข้ อมูลทาง E-Mail
หรือ ไปรษณีย์
1. โปรดกรอกเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7) โดยขอให้
ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ ชดั เจน สาหรับใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2. แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ าร่วมประชุม E-AGM
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
 กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สาเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่ นบั ตรประจ าตัวประชาชน หรื อบัต รประจาตัว
ราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแนบหลักฐาน
ประกอบด้ วย
 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องของ
ผู้มอบฉันทะ
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2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
 กรณี ผ้ ูมี อ านาจลงนามแทนนิ ติ บุ ค คล (กรรมการ)ประสงค์ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Meeting)
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบคุ คล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
กรณีที่เอกสารหรื อหลักฐานที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงเอกสารคาแปลฉบับ
ภาษาอังกฤษ ซึง่ ลงนามรับรองคาแปล โดยผู้ถือหุ้น หรื อ โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ (ในกรณีเป็ นนิติบคุ คล)
3. ส่งเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ข้ อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้ อมเอกสารประกอบต่าง ๆ
(ข้ อ2) โดยจัดส่งมาให้ บริ ษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของเอกสาร เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
 ช่องทาง E-Mail : info@everland.co.th หรื อ โทรสาร : 02-720-7808
 ช่องทางไปรษณีย์ : บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จากัด 223/96 ชัน้ 21 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
.
การเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่แจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมและได้ รับการตรวจสอบครบถ้ วนแล้ ว ท่านจะได้ รับ E-Mail
จากทางผู้ให้ บริ การจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็ น Link สาหรับการเข้ าร่ วมประชุม และคู่มือการเข้ าใช้ งานระบบ ก่ อนวันประชุม
2 วัน โปรดศึกษาคูม่ ือวิธีการใช้ งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียดกรณีท่ ียังไม่ ได้ รับ E-Mail ดังกล่ าวภายในวันที่
20 เมษายน 2565 ให้ ติดต่ อบริษัทโดยทันที
2. การเข้ าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ ได้ กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บ
เล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้ วยอินเตอร์ เน็ตความเร็ ว 4G หรื ออินเตอร์ เน็ตบ้ านพื ้นฐาน
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หมายเหตุ : กรณีเข้ าร่ วมประชุมผ่ านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์ มือถือ จะต้ องติดตัง้ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่ อน
เข้ าร่ วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ ดังนี ้

ระบบ iOS

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

ระบบ Android

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

3. ระบบจะเปิ ดให้ เข้ าร่วมประชุมล่วงหน้ า 60 นาที ก่อนเริ่ มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่ มเมื่อถึงเวลาประชุม
เท่านัน้
4. การเข้ าสูร่ ะบบผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องใช้ ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บตั รประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเท่ านั น้ กรณีท่ ีไม่ ได้ ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่ าท่ านลงคะแนน
เสียงเป็ นเห็นด้ วยโดยทันที (ใช้ วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้ วย)
6. กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีเหตุขดั ข้ องหรื อติดปั ญหาในการใช้ งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด ตามเบอร์ โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ใน E-Mail ที่จดั ส่งคูม่ ือการใช้ งานระบบไปให้ ทา่ น
*** การประชุม E-AGM นี จ้ ะเป็ นการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เท่ านัน้ และจะไม่ มีการจัดสถานที่การประชุมในรู ป
แบบเดิม ขอความร่ วมมือผู้ถอื หุ้นไม่ เดินทางมาที่บริษัท***
กรณีผ้ ถู อื หุ้นมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้ วยตนเองหรื อไม่สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะท่านอื่นเข้ าร่ วม
ประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิ สระ กรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 9 ) โดยระบุผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ พร้ อมเอกสารประกอบ ให้ บริ ษัท
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ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เนื่องจากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร
เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
 ทางอีเมล์ : info@everland.co.th หรื อ โทรสาร : 02-720-7808
 ทางไปรษณีย์: : บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จากัด 223/96 ชัน้ 21 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

.
.

.

หมายเหตุ : กรณี ท่ ี ผ้ ู ถือ หุ้ นระบุ ก ารลงคะแนนเสี ย งแต่ ละวาระ กรรมการอิ สระจะทาการลงคะแนนเสี ย งตามที่ ท่ านได้ ร ะบุ
มาในหนั งสือมอบฉั นทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
เพียงอย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่ านัน้ ไม่ สามารถแบ่ งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่ วนได้ (เว้ นแต่ เป็ นการลงคะแนนเสียงของCustodian)

กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานาส่งข้ อมูลต่อไปนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรื อผู้รับมอบอานาจ พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
3. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. จัดส่งข้ อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี ้
 ทางอีเมล์ : info@everland.co.th หรื อ โทรสาร : 02-720-7808
 ทางไปรษณีย์ : บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จากัด 223/96 ชัน้ 21 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
.
อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
.
...
การส่ งคาแนะนาหรือคาถามเกี่ยวข้ องกับธุ รกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้ องกับวาระใดๆ ซึ่งจะ
พิจารณาในการประชุม E-AGM
กรณีทา่ นผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรื อคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1. ส่งคาแนะนาหรื อคาถามล่ วงหน้ าให้ บริ ษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
 อีเมล์ : info@everland.co.th

.

 โทรศัพท์ : 02-720-7797

.

 ทางไปรษณีย์ : บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จากัด 223/96 ชัน้ 21 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
..
อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
.
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2. ส่งคาแนะนาหรื อคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผู้ที่เข้ าร่ วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องระบุชื่อ และ
นามสกุล พร้ อมแจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคาแนะนาหรื อคาถามทุกครัง้
บริ ษัทเปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม ดังนี ้
 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้ าร่ วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์ โครโฟนที่ อุปกรณ์ ของตนเอง
หลังจากที่เจ้ าหน้ าที่ควบคุมระบบส่งคาเชิญให้ ทา่ นสนทนาได้ และกรุณาปิ ดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็ จทุก
ครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากคูม่ ือการเข้ าร่วมประชุมที่ถกู จัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้ าร่วมประชุม)
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ดังนี ้
1. เรื่ องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริ ษัท
เพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น
2. เรื่ องขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว ติดต่อบริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ตามเบอร์ โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ใน E-Mail ที่จดั ส่งคู่มือ
การใช้ งานระบบไปให้ ทา่ น
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
ใบตอบรับเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of EVERLAND Public Company Limited
วันที่......................เดือน......................พ.ศ..........................
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า.........................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง..............................................สัญชาติ..............................
I/We,

Identification Card/Passport number

Nationality

บ้ านเลขที่..............................ถนน...........................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................................
Residing at No.

Road

Sub district

District

จังหวัด.................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................................
Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Everland public company limited
โดยถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น .......................................................................................... หุ้น
Holding the total amount of

shares

d

ประสงค์จะร่ วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
I would like to participate the E-AGM for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง
Self-Attending
มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ได้ เข้ าร่ วมประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
Proxy to
attend the meeting.
(3) ข้ อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้ าร่ วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ)
E-Mail

Please fill in the blank.

พ

โทรศัทพ์มือถือ………………………………………………………………......(โปรดระบุ)
Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่6 วิธีการเข้ าร่ วมประชุมภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
Please submit the required document per an attachment 6 within 20 April 2022.

(5) เมื่อได้ รับการยืนยันตัวตน บริ ษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้ าร่ วมประชุมและวิธีการเข้ าร่ วมประชุมไปยังอีเมลที่ทา่ นได้ ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องเตรี ยม เลขบัญชีผ้ ถู ือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สาหรับการเข้ าร่ วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed..................................................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(…..............................................................)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8

รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถอื หุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม
ชื่อ – ชื่อสกุล
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ตาแหน่ งในบริษัท
ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทจากัด(มหาชน)

:

นายกาธร อุดมฤทธิรุจ
90 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนียเบอร์ กลีย์ สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP )รุ่ น 31/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ช่ วงเวลา
2564-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ

บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2547-2564

รองประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2549-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
2550-ปั จจุบนั
รองประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจากัด / องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2548-2560
กรรมการ

บริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท ซุปเปอร์ บล็อกเซาท์ จากัด

2549-2551

ประธานกรรมาธิการตรวจสอบการใช้ งบประมาณแผ่นดิน

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

2544-2545

ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตัง้

สานักงานคณะกรรมการเลือกตัง้

การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

: ไม่มี
: ไม่มี
: มีส่วนได้ เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
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: นางสุภทั รา เชื ้อรอต
: 62 ปี

ชื่อ – ชื่อสกุล
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัท

: ไทย
: - ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 64/2550
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
: กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประสบการณ์ ทางาน
บริษัทจากัด(มหาชน)
ช่ วงเวลา

2551-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

บริษัท/หน่ วยงาน

กรรมการ และ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจากัด/องค์ กรอื่นๆ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2534 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2534 - ปั จจุบนั
เลขานุการและผู้จดั การสานักงาน (ด้ านบัญชีการเงิน)
2525 - 2534
นิตกิ ร 4
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/หน่ วยงาน
บริ ษัท โคราชเมดิคลั กรุ๊ ป จากัด
บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ จากัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

: ไม่มี
: ไม่มี
: มีส่วนได้ เสียในการประชุม 1 วาระ คือ วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบจึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
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สิ่งส่ งมาด้ วยลาดับที่ 9
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที5่ ) พ.ศ.2550
PROXY Form A
-------------------------------------------

เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphur /Khet

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) am / are a shareholder of Everland Public Company limited
โดยถือหุ น้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding altogether
shares and can cast votes equaling
หุ น้ สามัญ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary Shares
shares, can cast votes equaling
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preference Shares
shares, can cast votes equaling
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
นายกาธร อุดมฤทธิ รุจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

สาทรใต้
กรุ งเทพมหานคร

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ทุ่งมหาเมฆ

ถนน
Road
จังหวัด
Province
ถนน
Road
จังหวัด
Province
เบอร์โทรศัพท์
Mobile Phone no

กรุ งเทพมหานคร

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

90

อายุ
Age

62

10120

นางสุ ภทั รา เชื้อรอต ( กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์ )
ดอนเมือง
10210

. อายุ
Age

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, Resides at
อาเภอ/เขต
Amphur / Khet
.หรื อ
or

อายุ
Age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, Resides at
อาเภอ/เขต
Amphur / Khet
หรื อ
or

เสี ยง ดังนี้
shares as follow;
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

153/2
สาทร

32 ซ.สรงประภา 5 แยก 4 (สุ วรรณี 2)
ดอนเมือง

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, Resides at
อาเภอ/เขต
Amphur / Khet
.อีเมล(E-mail)
E-mail

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2565 วันศุ กร์ ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.ในรูปแบบผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ ายทอดสดจาก ห้ องบอลรู ม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท เลขที่ 259 สุ ขุมวิทซอย9 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

ลงชื่อ / Signed
(
ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affixed Duty Stamp 20 Baht

ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ Grantor
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุ ้นที่จะมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประการกรมทะเบียนการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
Proxy Form B.
------------------------------เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
(1) ข้าพเจ้า
I / We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Reside at
อาเภอ/เขต
Amphur /Khet

สัญชาติ
Nationality
ตาบล/แขวง
Tambol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ถนน
Road
จังหวัด
Province

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) am / are a shareholder of Everland Public Company limited
โดยถือหุ น้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding altogether
shares and can cast votes equaling
หุ น้ สามัญ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Ordinary Shares
shares, can cast votes equaling
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Preference Shares
shares, can cast votes equaling
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
นายกาธร อุดมฤทธิ รุจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

สาทรใต้
กรุ งเทพมหานคร

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อายุ
90
Age
อาเภอ/เขต
Amphur / Khet
.หรื อ
or

ทุ่งมหาเมฆ
10120

นางสุ ภทั รา เชื้อรอต (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์ )
ถนน
Road
จังหวัด
Province

กรุ งเทพมหานคร

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

พ.ศ.
Year

ดอนเมือง
10210
. อายุ
Age

อายุ
Age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, Resides at
สาทร

เสี ยง ดังนี้
shares as follow;
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

153/2

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 32 ซ.สรงประภา 5 แยก 4 (สุ วรรณี 2)
years, Resides at
อาเภอ/เขต
ดอนเมือง
Amphur / Khet
หรื อ
or

62

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, Resides at
อาเภอ/เขต
Amphur / Khet
.อีเมล(E-mail)
E-mail

ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tumbol / Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
เบอร์โทรศัพท์
Mobile Phone no
เพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2565 วันศุ กร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ ายทอดสดจาก ห้ องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท เลขที่ 259 สุ ขุมวิทซอย9 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานครหรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ านมาและรายงานประจาปี 2564
Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้
No voting on this agenda
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรกาไรและตั้งทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2564 และ งดจ่ ายเงินปันผล
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระของบริษัท
Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation of the Company.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
การตั้งกรรมการทั้งชุด
Election by total director
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
การตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Election by each director
ชื่อกรรมการ : นายสวิจักร์ โลจายะ
Director Name: Mr.Swechak Lochaya
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ : นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
Director Name: Miss Vanida Majjimanonda
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565
Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda No.7 Consideration to appoint the auditors and determine the audit fee for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No.8 Consideration on other issues (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ น้
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case. I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any
matters other than those specified above. Including in case there is any amendment or addition of any fact. The proxy shall have the right to consider and vote on my / our
behalf as he / she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าได้ระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทาเองทุกประการ
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
ลงชื่อ / Signed

ผูม้ อบฉันทะ Grantor
(

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affixed Duty Stamp 20 Baht

ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(

)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director
3. ในกรณี ที่มวี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Along form attachment to proxy form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company limited.
ใน การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ปแบบผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ ายทดอสดจาก ห้ องบอลรู ม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน
แกรนด์ สุ ขุมวิท เลขที่ 259 สุ ขุมวิทซอย9 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
----------------------------------------------------------วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ ..................................................เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
Agenda No …… …………………………To election new boards of company (continue)
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
Ο งดออกเสี ยง
Abstain
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
PROXY Form C
----------------เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
Office located at No.
Road.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur / Khet
Province
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ (Custodian) ให้กบั
As the Custodian Operator of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
Is/are the shareholder of Everland Public Company Limited
โดยถือหุ น้ จานวนทั้งสิ้นรวม
holding altogether
หุ น้ สามัญ
Ordinary Shares
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
Preference Shares

พ.ศ.
Year

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

หุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and can cast votes equaling
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, can cast votes equaling
หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares, can cast votes equaling

เสี ยง ดังนี้
shares as follow;
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
นายกาธร อุดมฤทธิ รุจ (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์)
ถนน
Road
จังหวัด
Province

สาทรใต้
กรุ งเทพมหานคร

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ทุ่งมหาเมฆ
10120

นางสุ ภทั รา เชื้อรอต (กรรมการอิสระของ บมจ. เอเวอร์แลนด์ )
ถนน
Road
จังหวัด
Province

กรุ งเทพมหานคร

ตาบล/แขวง
Tumbol / Khwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

อายุ
Age

ดอนเมือง

อายุ
Age

10210

90

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, Resides at

อาเภอ/เขต
Amphur / Khet
.หรื อ
or

153/2
สาทร

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 32 ซ.สรงประภา 5 แยก 4 (สุ วรรณี 2)
years, Resides at
อาเภอ/เขต
ดอนเมือง
Amphur / Khet
หรื อ
or
62

. อายุ
Age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, Resides at
อาเภอ/เขต
Amphur / Khet
.อีเมล(E-mail)
E-mail

ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tumbol / Khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
เบอร์โทรศัพท์
Mobile Phone
เพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2565 วันศุ กร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ ายทอดสดจาก ห้ องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท เลขที่ 259 สุ ขุมวิทซอย 9 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows;
 มอบฉันทะตามจานวนหุ น้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant all of shares that have right to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant only a portion of the shares specified as follow;
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 หุ น้ สามัญ
Ordinary Shares
 หุ น้ บุริมสิ ทธิ
Preference Shares
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
Totaling casing vote

หุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Shares, can cast votes equaling
หุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Shares, can cast votes equaling
เสี ยง
votes

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้
I / we hereby authorize the proxy to vote on my / our behalf at this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ านมาและรายงานประจาปี 2564
Agenda No.2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report.
ไม่มีการลงมติในวาระนี้
No voting on this agenda
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรกาไรและตั้งทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2564 และ งดจ่ ายเงินปันผล
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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระของบริษัท
Agenda No.5 Consider electing directors to replace those retiring by rotation of the Company.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
การตั้งกรรมการทั้งชุด
Election by total director
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
การตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Election by each director
ชื่อกรรมการ : นายสวิจักร์ โลจายะ
Director Name: Mr.Swechak Lochaya
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ : นางสาววนิดา มัชฉิมานนท์
Director Name: Miss Vanida Majjimanonda
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565
Agenda No.6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda No.7 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda No.8 Consideration on other issues (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย
Ο ไม่เห็นด้วย
Ο งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่การ
ลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ น้
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case. I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any
matters other than those specified above. Including in case there is any amendment or addition of any fact. The proxy shall have the right to consider and vote on my / our
behalf as he / she may deem appropriate in all respects
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าได้ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affixed Duty Stamp 20 Baht

ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(
ลงชื่อ / Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ Grantor
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)
. ผูร้ ับมอบฉันทะ Proxy
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
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. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The required documents or evidences which attached with the proxy are
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The proxy form by the shareholder to authorize the custodian for signing in this proxy form
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
The letter to certified that signing people in this proxy is the people who has the certification to operate as the custodian
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election board of director can be voted into 2 methods; election by total director or election by each director
5. ในกรณี ที่มวี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
If the considered statements are more to made than the statements provided above, it can be made in the allonge form attached hereto.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Along form attachment to proxy form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Everland Public Company Limited
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2565 วันศุ กร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ในรู ปแบบผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ ายทอดสดจาก ห้ องบอลรู ม เอ โรงแรม เดอะเวสทิน
แกรนด์ สุ ขุมวิท เลขที่ 259 สุ ขุมวิทซอย9 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
----------------------------------------------------------วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่ ........................................................................................
Agenda No ……………………………..........................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my / our behalf, as he / she may deem appropriate.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่ ..................................................เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
Agenda No …… …………………………To election new boards of company (continue)
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
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ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
vote
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
ชื่อกรรมการ : .........................................
Director Name : …………………………
Ο เห็นด้วย ................... เสี ยง Ο ไม่เห็นด้วย ......................... เสี ยง Ο งดออกเสี ยง ............................เสี ยง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
votes
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แบบฟอร์ มคาถามสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565
Question form for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022
วันศุกร์ ท่ ี 22 เมษายน 2565 เวลา14.00 น.
Friday 22 April 2022 at 02.00 p.m.

ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ)
.นามสกุล
I / We (Mr. / Mrs. / Ms. /Other)
Surname
เป็ นผู้ถือหุ้น ของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) / A Shareholder of Everland PLC.
เป็ นผู้รับมอบฉันทะจาก / A proxy of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น ของ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) / Who is a shareholder of Everland PLC. อีเมล / E-mail
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ / Mobile Phone No
ขอส่งคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่บรรจุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของบริ ษัท ดังนี ้
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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
Agenda 1 Consideration to approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 held on January
14, 2022.
.
.
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2564
Agenda 2 Acknowledge the Company's performance for the past year and the 2021 Annual Report.
.
.
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021.
.
.
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจัดสรรกาไรเพื่อตัง้ ทุนสารองตามกฎหมายประจาปี 2564 และงดจ่ ายเงินปั นผล
Agenda 4 To consider and approve the omission of profits and set up legal reserves for the year 2021 and no dividend payment.
.
.
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2565
Agenda 6 To approve the remunerations of the board of directors and the audit committee for the year 2022.
.
.
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda 7 Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022.
.

.
.

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8 Consideration on other issues (if any)
.
.
ผู้ถือหุ้นสามารถส่ งคาถามล่ วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 มาถึงยัง บริษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทย
แลนด์ จากัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดังนี ้
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 ส่งมายัง บริษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จากัด เลขที่223/96 ชัน้ 21 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 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
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แบบแจ้ งความประสงค์ ขอรับรายงานประจาปี 2564 ของบริษัทในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ข้ าพเจ้ า.................................................................................ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่..................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นจานวนรวมทังสิ
้ ้น ............................................................................. หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี 2564
ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ในรูปแบบสิง่ พิมพ์ โดยขอให้ ทา่ นจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าที่
บ้ านเลขที่ ...............................ถนน........................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.............................................

โปรดแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น และ ส่ งกลับทางโทรสารภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นี ้ บริ ษัทจักได้ดาเนิ นการ
และจัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดทีไ่ ด้แจ้งไว้ขา้ งต้นต่อไป
แจ้ งความประสงค์ ท่ ี

คุณอารี ยา หลงจิ
โทรสาร. 02-720-7808

หน้ า 51

