
 

 

 
ที่ ever/list 009/2565 
 
         วนัที่ 22 เมษายน 2565 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง  แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี2565 
 
 ตามที่ บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 เม่ือ วนัที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งมีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ณ 
ขณะที่เปิดประชุม 38  คน จ านวน 2,180,820,643 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.92 และมีผูถ้ือหุน้ทยอยมาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ในแต่ละวาระ ท าใหมี้
ผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมทัง้สิน้ 38 คน จ านวน 2,180,820,643 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.92 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัท ทัง้นีผู้ถ้ือหุน้ไดมี้มติที่ประชุม 
ในวาระต่างๆ ตามจ านวนของผูถ้ือหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระ ดงันี ้
 
1. ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2565 โดยไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,642 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ นอ้ยกว่า 0.01 
รวม จ านวน 2,180,820,643 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
2. ที่ประชมุมีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2564  

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

3. ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,642 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 

งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ นอ้ยกว่า 0.01 
รวม จ านวน 2,180,820,643 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
4. ที่ประชมุมีมติงดจดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัท  

โดยไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,642 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ นอ้ยกว่า 0.01 
รวม จ านวน 2,180,820,643 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 



 

 

5. ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระโดยในการประชมุครัง้นีมี้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน 
โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
(1)  นายสวิจกัร ์โลจายะ 

เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,642 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ นอ้ยกว่า 0.01 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 
รวม จ านวน 2,180,820,643 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) นางสาววนดิา มชัฉิมานนท ์
เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,642 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ นอ้ยกว่า 0.01 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 
รวม จ านวน 2,180,820,643 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
 ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

6.     ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 โดยใหไ้ดร้บัเท่ากบัค่าตอบแทนของปี 2564  
        โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม)คร้ัง/บาท( 

ปี2565 ปี2564 

ประธานกรรมการ  10,000 10,000 

รองประธานกรรมการ  7,500 7,500 

กรรมการ  5,000 5,000 

 
เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม)คร้ัง/บาท( 

ปี2565 ปี2564 

ประธานกรรมการ  42,500 42,500 

รองประธานกรรมการ  40,000 40,000 

กรรมการ  10,000 10,000 

 

โดยไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,642 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ นอ้ยกว่า 0.01 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 
รวม จ านวน 2,180,820,643 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

 



 

 

7.      ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 ดงัรายชื่อ
ต่อไปนี ้ 

1. นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4301 หรือ 

2. นายชพูงษ์  สรุชตุิกาล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4325 หรือ 

3. นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7731 หรือ 

4. นางสาววิลาสินี กฤษณามระ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7098 หรือ 

          ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
          หลกัทรพัย ์เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษัท 
 
          โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  2,525,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น )Non -Audit Fees)  
          ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย 
 

หมายเหต ุ: ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยประจ าปี 2565 จ านวน 13 บริษัท รวมเป็นเงินจ านวนไม่เกิน  6,475,000  บาท 
 

     โดยไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,642 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ นอ้ยกว่า 0.01 
งดออกเสียง จ านวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.00 
เห็นดว้ย จ านวน 2,180,820,643 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100.00 
ของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                               ขอแสดงความนบัถือ    
 
 
             (นายสวิจกัร ์โลจายะ) 
                                                         ประธานกรรมการ 

 


