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1 เมษายน 2561 

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

อ้างถึง วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 
(มหาชน) ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.    ณ 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ห้องจตุรทิศ ช้ัน 3 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ ห้วย
ขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังน้ี   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 

2560 โดยบริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ได้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 และบริษัท
ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aqestate.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 และสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 6-23 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้
บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเขา้ร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

วาระที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้รายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้รับทราบผลการดําเนินงาน 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวด 6 ข้อ 39 กําหนดให้
บริษัทจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสรจ็ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2560 ซึ่งได้
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ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นขอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสรปุสาระสําคัญดังน้ี 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย ล้านบาท 

บริษัทและบรษิัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย์ 6,937 6,835

หน้ีสิน 3,345 3,282

รายได้จากการขายและบริการ 640 136

รายได้การจัดการ/ดอกเบ้ียรับ/รายได้อ่ืน 126 264 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (165) (257)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.0036 0.0057

คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง  

วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ มิให้แบ่งเงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทยังมีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนจํานวน 165 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจํานวน 6,416 ล้านบาท 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ (1) 
นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ (2) นายวุฒิพงษ์  อิสระมาลัย และเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
บริษัทมหาชน ในมาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้อง
แต่งต้ังกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในปีน้ี จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกําหนด
ออกตามวาระในปี 2562 มาครบกําหนดออกตามวาระในปี 2561 อีก 1 ท่าน คือ นางสาว
ประภัสสร มงคลมะไฟ โดยใช้วิธีจับฉลาก ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มี
กรรมการจํานวน 8 ท่าน ในปี 2561 มีกรรมการครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน 
และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็นจํานวน 3 ท่าน ดังน้ี 

5.1 นายสมชาย ควิูจิตรสุวรรณ 
5.2 นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 
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5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 
ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของ

กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป   
จึงเสนอกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

ลําดับ กรรมการ วันที่แต่งต้ัง* ครบกําหนดวาระ 3 ปี ตําแหน่ง 
1 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 20-เม.ย.58 เม.ย.-61 ประธานกรรมการ 
2 นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 20-เม.ย.58 เม.ย.-61 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 20-เม.ย.59 เม.ย.-62 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ * วันที่แต่งต้ังของกรรมการลําดับที่ 1-2 เป็นวันที่แต่งต้ังของกรรมการท่ีลาออก โดยกรรมการลําดับ
ที่ 1 ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือทดแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 และกรรมการลําดับที่ 2 ได้รับการ
แต่งต้ังเพ่ือทดแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 (โดยรายละเอียดกรรมการทั้งสามท่านหน้า 30-34) 

ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกลท้ี่สุดกับสว่นหน่ึงในสาม 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ  คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และพิจารณาสรรหาประจําปี 2561 มีจํานวน 3,500,000 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
พิจารณาสรรหาประจําปี 2561 จํานวน 3,500,000  บาท 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2561  
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังน้ี 
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์   ทะเบียน 3759 หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์   ทะเบียน 5113 หรือ 
3. น.ส.กรรณิการ ์วิภานุรัตน์  ทะเบียน 7305  

ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ 
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 11 บริษัท) ค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท งบการเงิน
รวมและงบการเงินบริษัทย่อย จํานวน 5,387,900 บาท (Audit fee) (เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 
จํานวน 129,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอ่ืนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง (Non-Audit fee)  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท 
กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 แต่งต้ังบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 
2561 ดังน้ี 

แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ประจําปี 2561 ดังน้ี 

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียน 3759 หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ทะเบียน 5113 หรือ 
3. น.ส.กรรณิการ ์วิภานุรัตน์ ทะเบียน 7305  
อนุมัติค่าสอบบัญชีบัญชีประจําปีและค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสของบริษัท 

งบการเงินรวมและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบจํานวน 5,387,900 บาท (Audit Fee) และ
ค่าบริการอ่ืนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง
(Non- Audit fee) 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ  คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 และข้อ 5  
รายละเอียดข้อบังคับข้อที่ 4  
เดิม หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
ได้และต้องลงเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้ 
แก้ไข  หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถือและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และต้องลงเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้ 
รายละเอียดข้อบังคับข้อท่ี 5 วรรค 2  แก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เดิม   ในกรณีหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การออกใบหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
แก้ไข ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานนายทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นกําหนด 



5 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น
ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4 และข้อ 5 ตามท่ีเสนอเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ  คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุมและมีสทิธิออกเสียง

วาระที่  9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯได้ 
และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมฯ แทนน้ันจะต้องมีการมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบพร้อม
กรอกข้อมูลเอกสารการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ โดยรายละเอียดอยู่หน้าที่ 43-46 และในส่วน
อากรแสตมป์บริษัทจะเป็นผู้ติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท สามารถนําเอกสารมอบฉันทะมามอบให้แก่ประธานกรรมการได้ก่อนมีการประชุม  

โดยมติคณะกรรมการบริษัท          

(นายสทุัศน์ จันก่ิงทอง) (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน) 
    กรรมการ กรรมการ
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เอกสารแนบวาระที่ 3 

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี 2560 

24



    ( ) 

  31  2560

2560 2559 2560 2559

7 828,670               78,138                 516,788               6,655                   
8 1,426,009            243,988               1,115,500            193,988               
9 133,229               150,090               484,476               443,357               

 - 10 2,338,392            3,062,467            1,113,138            1,196,770            
12 -                      -                      -                      -                      

48,012                 46,604                 28,217                 26,704                 
- 11 -                      -                      -                      -                      

4,774,312            3,581,287            3,258,119            1,867,474            

 - 14 -                      -                      -                      -                      
13, 31 89,206                 95,467                 51,012                 57,273                 

9,318                   5,698                   1,632                   1,726                   
1,6 -                      -                      3,194,911            2,950,282            

 - 15 141,051               148,307               282,023               287,121               
   - 16 1,077,955            1,075,171            35,651                 42,275                 

 - 17 101,796               119,220               -                      -                      
 - 18 3,225                   5,995                   1,864                   2,784                   

19 353                      8,225                   -                      -                      
739,950               297,763               10,076                 -                      

2,162,854            1,755,846            3,577,169            3,341,461            

6,937,166            5,337,133            6,835,288            5,208,935            

  ……...   ……………………….

 .................................................................                    .....................................................................
   (   )  (   )

125



    ( ) 

  31  2560

2560 2559 2560 2559

- 500 - 10 
6 235,296               244,194 218,957               209,845 

21 1,012                   992                      1,012                   992                      
1, 21 - 26,718 - 26,718 

1,9,16,21 62,197                 119,358 - -
17, 22 2,615                   3,414                   776                      997                      

6 -                      -                      24,854                 24,854                 
1, 20 2,989,194            4,650,717            2,988,431            4,649,990            

3,290,314            5,045,893            3,234,030            4,913,406            

 - 1, 9,16,21 - 40,000 -                      -                      
 - 22 1,477                   4,137 - 776 

2,374                   2,339 - -
19 2,649                   2,853 - -
23 1,858                   3,716 1,581                   3,474                   

46,168                 46,168 46,168                 46,168                 
54,526                 99,213                 47,749                 50,418                 

3,344,840            5,145,106            3,281,779            4,963,824            

 .................................................................                    .....................................................................
   (   )  (   )

  ……...   ……………………….

226



    ( ) 

  31  2560

 ( )

2560 2559 2560 2559

24
-  

   23,318.36     0.50 11,659,181         11,659,181          
 294,012.03     0.50 147,006,013        147,006,013        

- 
 12,673.97   0.50 - 6,337,341 - 6,337,341 
 85,314.68   0.50 42,657,341          42,657,341          

( ) (32,754,991)        4 (32,754,991)        4 
 ( ) 153,537               153,537               153,537               153,537               

(47,939)               (47,939)               -                      -                      
(6,415,622)          (6,250,916)          (6,502,378)          (6,245,771)          

 - 3,592,326            192,027               3,553,509            245,111               
-                      -                      -                      -                      

 - 3,592,326            192,027               3,553,509            245,111               

6,937,166            5,337,133            6,835,288            5,208,935            

  ……...   ……………………….

 .................................................................                    .....................................................................
   (   )  (   )

327



    ( ) 

 31  2560

2560 2559 2560 2559

538,908               1,088,366            135,917               753,183               
83,504                 75,299                 -                      -                      
17,540                 13,993                 -                      -                      

- 325 -                      -                      
639,952               1,177,983            135,917               753,183               

(423,190)             (1,354,885)          (104,712)             (660,106)             
(106,936)             (114,376)             -                      -                      
(10,886)               (10,570)               -                      -                      

- (3) -                      -                      
(541,012)             (1,479,834)          (104,712)             (660,106)             

( ) 98,940                 (301,851)             31,205                 93,077                 
9,697                   13,514                 30,400                 46,400                 

46,815                 3,416                   181,197               131,782               
69,330                 63,927                 52,479                 40,305                 

( ) 224,782               (220,994)             295,281               311,564               
(49,972)               (142,780)             (22,195)               (94,634)               

(310,489)             (295,977)             (143,211)             (130,829)             
(600) (30,685) (381,910)             (484,778)             
- - -                      (480,565)             

(3,808)                 (3,057,273)          (3,772)                 (3,057,237)          
(364,869)             (3,526,715)          (551,088)             (4,248,043)          

(140,087)             (3,747,709)          (255,807)             (3,936,479)          
(16,951)               (410) (800) (126)                    

(157,038)             (3,748,119)          (256,607)             (3,936,605)          
 ( ) 19 (7,668)                 3,610                   -                      -                      

(164,706)             (3,744,509)          (256,607)             (3,936,605)          

 .................................................................                    .................................................................
   (   )  (   )
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    ( ) 

 31  2560

2560 2559 2560 2559
( )

- (3,110) - (3,510) 
- (3,110) - (3,510) 

 - - (3,110) - (3,510) 
(164,706)             (3,747,619)          (256,607)             (3,940,115)         

(164,706)             (3,744,509)          (256,607)             (3,936,605)          
-                      -                      -                      -                      

(164,706)             (3,744,509)          (256,607)             (3,936,605)          

(164,706)             (3,747,619)          (256,607)             (3,940,115)          
-                      -                      -                      -                      

(164,706)             (3,747,619)          (256,607)             (3,940,115)          

28 (0.0036)               (0.2954)               (0.0057)               (0.3106)               

 .................................................................                    .................................................................
   (   )  (   )
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เอกสารแนบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาะ 

30 
 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม 
 บริษัท ได้แจ้งผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ปรากฎว่าผู้
ถือหุ้นไม่ได้เสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงได้เสนอ
กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 2 ทา่น และ ออกก่อนวาระ 1 ท่าน โดยกรรมการทั้งสามท่านได้
ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาสรรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อ
กรรมการบรษัิทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

ช่ือ  นายสมชาย ควิูจิตรสุวรรณ 
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบรษิัท  
อายุ   67 ปี  
ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที่ 8 มีนาคม 2559 
(ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย. 2561 จํานวน 2 ปี 1 เดือน กรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่ง
กรรมการในคร้ังน้ีจะมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็น 5 ปี 1 เดือน) 
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้อง 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100 (15ครั้ง/15ครั้ง) 
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัทเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา  -ไม่มี- 
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สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)   -ไม่มี- 
การดํารงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบยีน จาํนวน 1 บริษทั คือ 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
การดํารงตาํแหน่งในบริษัทจํากัด จํานวน  2 บริษัท คือ 1 ) กรรมการบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด 
2) กรรมการบริษัท พริมา มารีน จํากัด
ประวัติการศึกษา-อบรม
พ.ศ.2518 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง รุ่นที่ 1 
พ.ศ.2518 เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
พ.ศ.2530 หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530 
พ.ศ.2541 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ.2549 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่ 76 
พ.ศ.2555 หลักสูตร Training for the Role of the Chairman Program (RCP)  

หลักสูตร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee

พ.ศ.2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่9 
พ.ศ.2555 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 
ประวัติการรับราชการ 
พ.ศ.2520-2521  อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ 
พ.ศ.2521-2524  อัยการจังหวัดผู้ช่วย สํานักงานอัยการจังหวัดตรัง, สํานักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี 
พ.ศ.2524-2530  รองอัยการจังหวัดสตูล, รองอัยการจังหวัดระยอง 
พ.ศ.2530-2533  อัยการประจํากรม สํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 แก่ประชาชน กรมอัยการ 
พ.ศ.2533-2538  อัยการจังหวัดประจําศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง, อัยการจังหวัดตราด, 

อัยการจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.2538-2547  อัยการผู้เช่ียวชาญ สํานักงานคดีแพ่ง, สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

สํานักงานคดียาเสพติด 
พ.ศ.2548-2551  รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 
รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ 

พ.ศ.2551-2554  อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9   
อธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
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พ.ศ. 2554–2556 อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 
พ.ศ. 2556–2558 อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
(30 ก.ย. 2558) 
งานพิเศษ-ประสบการณ์ 
พ.ศ.2541-2545  ช่วยราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี  

(นายปองพล อดิเรกสาร) 
พ.ศ.2541-2548  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไม้อัดไทย จํากัด 
พ.ศ.2545-2549  ที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภา 
พ.ศ.2546-2549  ช่วยราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง  

(ดร.ทนง พิทยะ) 
พ.ศ.2548-2550 กรรมการและกรรมการตรวจสอบสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกจิ 

กับประเทศเพ่ือนบ้าน (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ.2549-2551  กรรมการและกรรมการตรวจสอบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

(เว้น ต.ค.- ธ.ค. 2549) ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) 
พ.ศ.2544 - 2556   ประธานกรรมการ บริษัท กรงุไทยกฎหมาย จํากัด 
พ.ศ.2551-2554  กรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
พ.ศ.2551-2554  กรรมการ บริษทั พีทีท ีเคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
พ.ศ.2552-2554  กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
พ.ศ. 2554- 2557 กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
   และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากร 
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล  
   จํากัด (มหาชน) 
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จํากัด 
ม.ค.2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พริมา มารนี จํากัด 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ.2538  มหาวชิรมงกุฎ 
พ.ศ.2543  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 
 
 



เอกสารแนบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาะ 

33 
 

 
 

ช่ือ   นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย  
ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  
(ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30/4/2561 จํานวน 1 ปี 2 เดือนกรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในครั้งน้ีจะมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็น 4 ปี 2 เดือน) 
อายุ 59 ปี  ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 85 (11ครั้ง/13ครั้ง)  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร้อยละ 75 (6ครั้ง/8ครั้ง) 
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัทเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน  
ดํารงตําแหน่ง สํานักงานกฎหมายฉัตรรพี และ เปน็ที่ปรกึษากฎหมาย 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไม่มี- 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรีนิติศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
เนติบัณฑิตไทย 

ประวัติการทํางาน  
ปัจจุบัน  หัวหน้างานสํานักกฎหมายสํานักกฎหมายฉตัรรพี 

ปี 2527 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายและว่าความให้บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 
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ช่ือ  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 
(ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30/4/2561 จํานวน2ปี 7 เดือนกรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในครั้งน้ีจะมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็น 5 ปี 7 เดือน) 
อายุ 32 ปี  ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 80 (12ครั้ง/15ครั้ง)  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร้อยละ 100 (9ครั้ง/9ครั้ง) 
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัทเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน หรือ  บริษัทจํากัด 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผ่านมา  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไม่มี- 
ประวัติการศึกษา 

ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการทั่วไป 
  ปีที่สําเร็จการศึกษา  พ.ศ.  2556 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาการบัญชี 
   ปีที่สําเร็จการศึกษา  พ.ศ.  2552 

ประวัติการทํางาน 

2552 – ปัจจุบัน ทํางานเป็นนักบัญชีอิสระ     
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พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     
กรรมการประจําปี 2561 มีจาํนวน 3,500,000 บาท  ค่าตอบแทนแบ่งเป็นรายละเอียดดังน้ี 

1. ค่าเบ้ียประชุมฯ ครั้งละ 6,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000  – 70,000 บาท 

 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิน้ 8 ท่าน ดังน้ี 

1. นายสมชาย ควิูจิตรสุวรรณ 
2. นายอภิวุฒิ ทองคํา 
3. ดร. สุทัศน์ จันก่ิงทอง 
4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน 
5. นายสมชาย มีเสน 
6. นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 
7. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ 
8. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 

 
กรรมการลําดับที่ 2-4  เป็นกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนประจําในรูปเงินเดือนผู้บริหารและได้รับค่าเบ้ีย
ประชุมกรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท 
 
กรรมการลําดับที่ 1, 5-8  มคี่าตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000 – 70,000 บาท และได้รับค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท  



เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ปี 2561 
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พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชสีําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทน 
พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทน ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
บริษัท, บริษัทย่อย ,ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2560 ได้ตรวจสอบ
บัญชีได้ภายในกําหนดระยะเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมคี่าสอบบัญชี
บริษัทและบรษิัทย่อย จํานวน 5,387,900 บาท (Audit fee) ในปี 2560 จํานวน 5,258,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
จํานวน 129,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Non audit fee) เบิกตามทีจ่่ายจริง 
กรินทร์ ออดิท เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทัย่อยปี 2559 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังในปี 2561 รวม
เป็น 3 ปี  ผูส้อบบัญชีทั้งสามท่าน ประวัติผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีดังน้ี 
 
ประวัติผูส้อบบัญช ี
 
 

ชื่อ     นายเจษฎา หังสพฤกษ ์
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759   
     บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด                                       
อายุ     53 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประสบการณ์ทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตําแหน่งล่าสดุ 
2548 – ปัจจุบัน บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด ผู้ก่อต้ังและกรรมการ 

2546 – ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
2558 – ปัจจุบัน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   

(องค์การมหาชน) 
อนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไม่มี 

รายละเอียดการติดต่อ  บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
     138 อาคารบุญมิตร ช้ัน 6 ห้องบี 1 
     ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
     โทร. 0-2634-2484-6     โทรสาร. 0-2634-2668 
     E-mail address: audit@karinudit.co.th 
     Website: www.karinaudit.co.th 
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ประวัติผูส้อบบัญช ี
 
 
 
 

ชื่อ     นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113         
     บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด                                        
อายุ     52 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     ปริญญาโท (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตําแหน่งล่าสดุ 
2552 – ปัจจุบัน บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด ผู้ช่วยกรรมการ 
2536 - 2552 บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จํากัด ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร 
2531 - 2536 บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส 
 
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไม่มี 

รายละเอียดการติดต่อ  บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
     138 อาคารบุญมิตร ช้ัน 6 ห้องบี 1 
     ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
     โทร. 0-2634-2484-6     โทรสาร. 0-2634-2668 
     E-mail address: audit@karinudit.co.th 
     Website: www.karinaudit.co.th 
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ประวัติผูส้อบบัญช ี
 

ชื่อ     นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 
     บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด                                       
 
อายุ     42 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  

     ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

ประสบการณ์ทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตําแหนง่ล่าสดุ 
2548 – ปัจจุบัน บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด กรรมการผู้จัดการ 

2546-2547 Grant Thornton ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส 
2541-2545 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
 
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไม่มี 

รายละเอียดการติดต่อ  บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
     138 อาคารบุญมิตร ช้ัน 6 ห้องบี 1 
     ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
     โทร. 0-2634-2484-6     โทรสาร. 0-2634-2668 
     E-mail address: audit@karinudit.co.th 
     Website: www.karinaudit.co.th 
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รายละเอียดขอ้บังคับข้อที ่4  

เดิม หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญไดแ้ละต้องลงเงินครั้ง
เดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้ 
แกไ้ขเปน็  หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามัญได้ชนิดระบุชือ่ผู้ถือ และต้องลงเงินครัง้เดียวเต็มมลูค่าที่ตราไว้ 

รายละเอียดขอ้บังคับข้อที ่5 วรรค 2  แกไ้ขเพื่อใหเ้กดิความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เดิม   ในกรณีหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศนูย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 
หรือ ศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพยล์่วงหน้า การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
แกไ้ข ในกรณีที่บริษทัมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บริษัทวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานนายทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกาํหนด 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระคือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บรษิัทย่อย บริษทัร่วม มีความเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ ่และ ผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไมน้่อยกว่า สามคน และให้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทน้ันเป็นไปตาม
ข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัย์ฯ 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท และ บริษทัย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
กรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย(ตามเกณฑ์ สนง.กลต / เขม้ข้นกว่าเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง ที่ปรึกษาด้านอ่ืน
ใดที่ได้รับผลตอบแทนประจํา หรือผูม้ีอํานาจควบคุมบริษทั  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนใด้เสียทางการเงิน
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท  บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญห่รือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ทีม่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่ ผูม้ีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บรษิัทย่อย 
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5. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ 
ผู้บริหาร หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องหรือญาติกรรรมการอิสระ
จะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของนิติบุคคลที่เป็นสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจ
ควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนัีย ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรอื ไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบรษิัทย่อย 

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ
การดําเนินงานของบริษัท 
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ชื่อ  ดร.สรณัยา แสงหิรญั 
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 46 ปี  
ดํารงตําแหน่งกรรมการ 27 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน  
ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย2561 จํานวน 1 ปี 4 เดือน 
เป็นกรรมการอิสระทีส่ามารถให้ความเห็นอย่างเปน็อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ประวัติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการคิดเปน็ร้อยละ  93 (14ครั้ง/15ครั้ง) 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 100 (9ครั้ง/9ครั้ง) 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผา่นมา  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไม่มี- 
กรรมการผู้รบัมอบฉันทะเปน็กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 คือวาระท่ี 6 
และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ  ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษัทที่มีส่วนไดเ้สีย หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 
ประวัติการศึกษา-อบรม  
Ph.D. of Media & Governance  มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น  
M.S. Master of Media & Governance มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น 
รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.2518  
ประวัติการทํางาน 
2557 – ปัจจุบนั อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยชัน้นํา 
2556 Chief Strategy Officer -CSO บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชั่น 
2554-2556 รองกรรมการผูจั้ดการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จํากัด 
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เอกสารหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม วิธกีารมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. เอกสารที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตร

ประจําตัวข้าราชการฉบับจริงเพ่ือลงทะเบียน 

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือ
เดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพ่ือลงทะเบียน 

1.3 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ(เอกสารแนบ1) 

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี 
2.2 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ

มาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.aqestate.com  ซึ่งมีให้
เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถอืหุ้น ตามข้อ (1) และผูถ้ือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้อง  

2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
2.5 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(เอกสารแนบ1) 

          กรณนีิติบุคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) เข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1) 

1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนติิบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้น 

1.3 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(เอกสารแนบ1) 
2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download  ได้
จาก www.aqestate.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 



เอกสารหลักฐานและวิธีการมอบฉันทะ 

44 
 

2.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ถือหุ้นซึ่ง 
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนติิบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น 

2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)  ซึ่งเป็นผู้
มอบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
2.5 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ(เอกสารแนบ1) 

 
กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเปน็นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งต้ัง

ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปน็ผูร้ับฝากและดูแล 
1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ สามารถ Download ได้จาก  

www.aqestate.com  ซึ่งมใีห้เลือก 3 แบบ (ใหใ้ช้แบบใดแบบหน่ึง) ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉนัทะ   ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามโดยผู้มี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลกัฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ 

(1.1)  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน 
หนังสือมอบฉันทะแทน 

(1.2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) 

(1.3)  เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ 
      (เอกสารแนบ1) 

2)  ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจําตัว 
    ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือ  
    ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 
2.วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์กําหนดหรือสามารถ Download ได้จาก   www.aqestate.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ 
ดังน้ี 

� แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

� แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
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� แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังน้ี 
1)  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านั้น 
2)   มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรอืเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง โดยระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ 
หรือ กา เครื่องหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่าน
เดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
3) การปิดอากรแสตมป์จํานวน 10 บาท ในหนังสือมอบฉันทะทางบริษัทฯจะอํานวยความสะดวกโดย

บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 
 

3 การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ช่ัวโมง 30 นาที หรือต้ังแต่เวลา   12.30 น เป็น

ต้นไปในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องจตุรทศิ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป  ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่
ได้แนบมาพร้อมน้ี 

 
ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธทิี่จะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทน

ของผู้ถือหุน้ทีมี่สิทธเิข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

4 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
1) หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 

1.1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีลงคะแนนในใบลงคะแนน 
โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้หน่ึงคะแนน ซึง่ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

1.2) ในกรณีมอบฉนัทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นด้วย/ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง 

2) วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายดําเนินการประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการ

ลงคะแนนให้ทีป่ระชุมรับทราบ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
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1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดําเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการเปิดโอกาสให้สอบถามและขอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนในใบลงคะแนน และเก็บใบลงคะแนนเพ่ือรวบรวมคะแนนแต่ละ
วาระ 

2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับจากจํานวนใบลงคะแนนในแต่วาระ บริษัทจะขอ
เก็บกรณีที่ งดออกเสียง และ ไม่เห็นด้วย ในกรณีที่เก็บใบลงคะแนนได้ไม่หมดไม่ว่า
ในกรณีใด ทางบริษัทจะนับจาํนวนเสียงดังกล่าวเป็น “เหน็ด้วย” 

3) มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี ้
1. กรณีปกติ  ใหค้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด 

2. กรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก.) การเพ่ิมทุนหรอืลดทุนของบริษัทฯ 
ข.) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอคิว เอสเตท 

47 

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือน

นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 
ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนการประชุม โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นผู้กําหนดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31 ผู้ถือหุน้มิสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยต้องทําเป็นหนังสือตามแบบ
ที่กฎหมายกําหนด และให้ผูร้ับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมน้ันไม่ใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อที่ประชุม
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
(5) พิจารณากิจการอ่ืน ๆ

หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ข้อ 41. ห้ามมใิห้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีทีบ่ริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปัน 
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วิธกีารนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

1. ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุสามัญผูถื้อหุ้นตามวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจําปี 2561

2. ในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูไดโ้ดยให้ประธานในที่ประชุมฯ ดําเนินการตามวาระไดช้ี้แจง
ข้อมลูตามวาระน้ัน ๆ  ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นสอบถามข้อมูลกรณีมีขอ้สงสัยที่เก่ียวกับวาระน้ัน ๆ ขอสงวนสิทธิ
ในการสอบถามข้อมูลตามวาระนั้น ๆ

3. เมื่อประธานในที่ประชุมฯได้ตอบข้อสอบถามข้อมูลให้แก่ผูถื้อหุ้นแล้ว
4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามวาระ และขอใหส้่งใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  การเก็บใบ

ลงคะแนนตามวาระน้ัน  บริษทัฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ ไม่เห็นด้วย ในส่วนทีผู่้ถือ
หุ้นไม่ได้มอบใบลงคะแนนใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วยในวาระน้ัน ๆ

5. เมื่อเสรจ็สิ้นการประชุมฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนในสว่นที่เห็นด้วยลงในกล่องที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
ก่อนออกจากห้องประชุมฯ เพ่ือที่บริษทัฯจักได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.(แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
เขียนที่................................................... 

วันที่ ........ เดือน....................................พ.ศ. ...................... 
1) ข้าพเจ้า.........................................................สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่........................................... 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................... 
จังหวัด ......................................  รหัสไปรษณีย์ ........................................... 

2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญมจีํานวนรวมท้ังสิ้น.............................
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................เสียง 

3) ขอมอบฉันทะให้
1) ............................................................ อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี........................................ 

ถนน...............................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

2) ............................................................ อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี........................................ 
ถนน...............................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

3) ............................................................ อายุ........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี ....................................... 
ถนน...............................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................ 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................. หรือ 

4) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 8/154 ซอยพหลโยธนิ 7 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ  10400  

คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ .................ในวันที่ .........................เวลา.................. น.   
ณ................................................................หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉันทะ 

(...........................................................................) 
ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

(...........................................................................) 
ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

 (...........................................................................) 
ลงช่ือ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

(...........................................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
หมายเหตุผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากร แสตมป์

10บาท 

หนาท่ี 1 จากจํานวน 1 หนา
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

  เขียนที่ ................................................................ 
วันที่ ......................... เดือน................................พ.ศ................. 

(1)     ข้าพเจ้า................................................สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขท่ี................ตําบล/แขวง
........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์................................. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม..................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้จํานวน.......................... หุ้น 

(3) ขอมอบฉันทะให้
1)  ................................................................อายุ ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี...................................

ถนน.................................. ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต ........................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................  หรือ 

2) ................................................................อายุ ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี ....................................
ถนน.................................. ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต .........................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................  หรือ 

3) ................................................................อายุ ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี ...................................
ถนน.................................. ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต ........................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................  หรือ 

4) นางสาวสรัณยา แสงหิรัญ กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/154 ซอยพหลโยธิน
7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ  10400  

คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ................ในวันที่ ....................................เวลา
........................ น.   ณ.............................................................................หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ีดังน้ี
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

2560 โดยบริษัทฯได้นําส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กําหนด และได้นํารายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่  www.aqestate.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

อากร 
แสตมป์ 
10 บาท 

หนาท่ี 1 จากจาํนวน 4 หนา
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 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 4  พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ
(1) นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ (2) นายวุฒิพงษ์  อิสระมาลัย และเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนในมาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งต้ังกรรมการ
1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดในปีน้ี จึงขอเลื่อนกรรมการท่ีจะครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562
มาครบกําหนดออกตามวาระในปี 2561 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ โดยใช้วิธีจับ
ฉลาก ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวน 8 ท่าน ในปี 2561 มี
กรรมการครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็น
จํานวน 3 ท่าน ดังน้ี

5.1 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
5.2 นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 
5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท้ัง 3 
ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป   
จึงเสนอกรรมการท้ัง  3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง  
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เลือกกรรมการท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง

5.1 นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5.2 นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5.3     นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

หนาท่ี 2 จากจาํนวน 4 หนา
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 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และพิจารณาสรรหากรรมการประจําปี 2561  มีจํานวน 3,500,000  บาท
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังน้ี
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียน 3759 หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ทะเบียน 5113 หรือ 
3. น.ส.กรรณกิาร์ วิภานุรัตน์ ทะเบียน 7305  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท ,
บริษัทย่อย,  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 11 บริษัท) ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่า
สอบบัญชีประจําปี 2561 จํานวน 5,387,900 บาท (Audit fee) (เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จํานวน 
129,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอ่ืนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)  
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 และ ข้อ 5
รายละเอียดข้อบังคับข้อที่ 4
เดิม หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้และ
ต้องลงเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้
แก้ไขเป็น  หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถือและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และต้องลงเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้
รายละเอียดข้อบังคับข้อที่ 5 วรรค 2  แก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เดิม   ในกรณีหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์
ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน

หนาที่ 3 จากจํานวน 4 หนา
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แก้ไข ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานนายทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน
หุ้นกําหนดพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

ลงช่ือ ...........................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (...........................................................) 

ลงช่ือ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (...........................................................) 

ลงช่ือ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (...........................................................) 

ลงช่ือ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (...........................................................)      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนาที ่4 จากจํานวน 4 หนา
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) 

ในการประชุมผูจองหุน / การประชุมสามัญผูถือหุน / การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ ......................... 
ในวันที่ ................................ เวลา .........................น.  ณ .....................................................หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานท่ีอื่นดวย 

 วาระท่ี ............. เร่ือง ............................................................................................................................................................ 
 ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 วาระท่ี ............. เร่ือง ........................................................................................................................................................... 

 ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
 วาระท่ี ............. เร่ือง ............................................................................................................................................................ 

 ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
 วาระท่ี ............. เร่ือง ............................................................................................................................................................. 

 ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 
 วาระท่ี ............. เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ(ตอ) 

 ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้

ชื่อกรรมการ.......................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ.......................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ.......................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 

 วาระท่ี ............. เร่ือง เลือกต้ังกรรมการตรวจสอบ(ตอ) 
             ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี ้

ชื่อกรรมการ........................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ........................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย      งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ........................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คสัโตเดียน(Custodian) 

ในประเทศเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น 
เขียนที่ ................................................................ 

วันที่ ......................... เดือน................................พ.ศ................. 
(1)    ข้าพเจ้า................................................สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขท่ี......................ตําบล/แขวง

....................อําเภอ/เขต.................. จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์.....................................ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิน้รวม......................... หุ้น และมีสิทธ์ิออกเสยีง
ลงคะแนนได้จํานวน..........................หุ้น 

(2) ขอมอบฉันทะให้
1)  ................................................................อายุ ..................ปี อยู่บ้านเลขที่........................  

ถนน.................................. ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต................................................................  
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................  หรือ 

2) ................................................................อายุ ..................ปี อยู่บ้านเลขที่......................... 
ถนน.................................. ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................  หรือ 

3) ................................................................อายุ ..................ปี อยู่บ้านเลขที่ ...................... 
ถนน.................................. ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์...............................  หรือ 

4) นางสาวสรัณยา แสงหิรญั กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 8/154 ซอยพหลโยธนิ
7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ  10400  

คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ...................ในวันที่  .......................................เวลา
........................ น.   ณ............................................................................. หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ีดังน้ี
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามญั............................   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................  เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....................................  เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ีดังน้ี
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม

2560 โดยบริษัทฯได้นําส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กําหนด และได้นํารายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่  www.aqestate.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

อากร  
แสตมป์ 
10 บาท 

หนาท่ี 1 จากจํานวน 4 หนา
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 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 4  พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ
(1) นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ (2) นายวุฒิพงษ์  อิสระมาลัย และเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทั
มหาชนในมาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งต้ังกรรมการ
1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดในปีน้ี จึงขอเลือ่นกรรมการท่ีจะครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562
มาครบกําหนดออกตามวาระในปี 2561 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ โดยใช้วิธีจับ
ฉลาก ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวน 8 ท่าน ในปี 2561 มี
กรรมการครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็น
จํานวน 3 ท่าน ดังน้ี

5.1 นายสมชาย ควิูจิตรสุวรรณ 
5.2 นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 
5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 

ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท้ัง 3 
ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป   
จึงเสนอกรรมการท้ัง  3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง  
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง) 
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง

5.1 นายสมชาย ควิูจิตรสุวรรณ
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5.2 นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย 
หนาท่ี 2 จากจาํนวน 4 หนา
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 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
5.3     นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และพิจารณาสรรหากรรมการประจําปี 2561  มีจํานวน 3,500,000  บาท
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังน้ี
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียน 3759 หรือ 
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ทะเบียน 5113 หรือ 
3. น.ส.กรรณิการ ์วิภานุรัตน์ ทะเบียน 7305  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท ,
บริษัทย่อย,  ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 11 บริษัท) ค่าใช้จา่ยแบ่งเป็นค่า
สอบบัญชีประจําปี 2561 จํานวน 5,387,900 บาท (Audit fee) (เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 
129,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอ่ืนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)  
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง) 
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 และ ข้อ 5
รายละเอียดข้อบังคับข้อที่ 4
เดิม หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้และ
ต้องลงเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้
แก้ไขเป็น  หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถือและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และต้องลงเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้
รายละเอียดข้อบังคับข้อที่ 5 วรรค 2  แก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เดิม   ในกรณีหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศนูย์
ซื้อขายหลักทรพัย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ล่วงหน้า การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน

หนาที่ 3 จากจํานวน 4 หนา
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แก้ไข ในกรณีที่บริษทัมอบหมายใหบ้ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานนายทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน
หุ้นกําหนดพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่นอ้ยกว่า 3ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง) 
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ระบุไว้ใม่
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

ลงช่ือ ...........................................................ผู้มอบฉันทะ 

    (...........................................................) 

  ลงช่ือ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

    (...........................................................) 

 ลงช่ือ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

            (...........................................................) 

      ลงช่ือ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

             (...........................................................)      
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน           ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ
หนาที ่4 จากจํานวน 4 หนา



59 หนาท่ี 1 จากจํานวน 1 หนา 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) 

ในการประชุมผูจองหุน / การประชุมสามัญผูถือหุน / การประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที ่......................... 
ในวันที่ ................................ เวลา .........................น.  ณ .....................................................หรือที่จะพึงเลือ่นไปในวันเวลาและ
สถานทีอ่ื่นดวย 

 วาระที ่............. เร่ือง ............................................................................................................................................................ 
 ก.  ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่............. เร่ือง ........................................................................................................................................................... 

 ก.  ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่............. เร่ือง ............................................................................................................................................................ 

 ก.  ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่............. เร่ือง ............................................................................................................................................................. 

 ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่............. เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ตอ) 

 ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

ชื่อกรรมการ.......................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ.......................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ.......................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระที ่............. เร่ือง เลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ(ตอ) 
             ก.  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข.  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

ชื่อกรรมการ........................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ........................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ........................................................... 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง



60



ààÊŒ¹·Ò§ÁÒâÃ§áÃÁâ¡Åà´Œ¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾ 

áÂ¡¾ÃÐÃÒÁ 9 àÅÕéÂÇ«ŒÒÂà¢ŒÒ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 9 Ã§ÁÒ¶Ö§ ÊÕèáÂ¡ Í.Ê.Á.·. àÅÕéÂÇ¢ÇÒ ¢ÑºªÔ´«ŒÒÂ - àÅÕéÂÇ«ŒÒÂ Ã§
áÂ¡ä¿á´§»ÃÐÁÒ³ 50 àÁ Ã àËç¹·Ò§à¢ŒÒâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 ÍÂÙ‹ Œ́Ò¹«ŒÒÂãËŒàÅÕ éÂÇà¢ŒÒ áÅŒÇ¢Ñº Ã§ÁÒ¨¹ÊØ´ÃÑ éÇ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 ãËŒàÅÕéÂÇ¢ÇÒ ¨Ð¾ºâÃ§áÃÁâ¡Åà´Œ¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾   

¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ 

Å§·Ò§ ‹́Ç¹¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 9 Å§ÁÒ¨Ðà»š¹áÂ¡«ŒÒÂáÅÐáÂ¡¢ÇÒ ãËŒáÂ¡¢ÇÒ - ªÔ´«ŒÒÂ à¨ÍÊÑÞÞÒ³ä¿¨ÃÒ¨ÃÇÔè§
Ã§¢ŒÒÁáÂ¡ÊÑÞÞÒ³ä¿¨ÃÒÃ¨Ã ÁÒ»ÃÐÁÒ³ 50 àÁ Ã àËç¹·Ò§à¢ŒÒ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 ÍÂÙ‹ Œ́Ò¹«ŒÒÂãËŒàÅÕéÂÇà¢ŒÒÁÒáÅŒÇ

¢Ñº Ã§ÁÒ¨¹ÊØ´ÃÑéÇ âÃ§¾ÂÒºÒÅ ¾ÃÐÃÒÁ 9 ãËŒàÅÕéÂÇ¢ÇÒ ¨Ð¾ºâÃ§áÃÁâ¡Åà´Œ¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾   

·Ò§Å§·Ò§´‹Ç¹ 22

à¢ŒÒ¶¹¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ¢Ñº Ã§¼‹Ò¹âÃ§áÃÁÊÂÒÁ«Ô Õ éáÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ Ã§¢Ö é¹ÊÐ¾Ò¹¢ŒÒÁáÂ¡¨Ðá¨Œ§Ç‹ÒÁÒ
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ÁÒ¨¹Å§ÊÐ¾Ò¹ âÃ§áÃÁÍÂÙ‹·Ò§«ŒÒÂÁ×Í ÊÒÁÒÃ¶àÅÕéÂÇ«ŒÒÂà¢ŒÒâÃ§áÃÁâ¡Åà´Œ¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾   

¶¹¹¾ÞÒä·--ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 

¨Ò¡áÂ¡ÍâÈ¡ - à¾ªÃºØÃÕ ãËŒÇÔ è§ Ã§¶Ö§áÂ¡¾ÃÐÃÒÁ 9 àÅÕéÂÇ¢ÇÒà¢ŒÒ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 9 Ã§ÁÒ¶Ö§ÊÕ èáÂ¡ 
Í.Ê.Á.·.- àÅÕ éÂÇ¢ÇÒ ¢ÑºªÔ´«ŒÒÂ Ã§ÁÒ àÅÕéÂÇ«ŒÒÂ Ã§áÂ¡ÊÑÞÞÒ³ä¿¨ÃÒÃ¨Ã Ã§ÁÒÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 50 àÁ Ã 
àËç¹·Ò§à¢ŒÒ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 ÍÂÙ‹ Œ́Ò¹«ŒÒÂãËŒàÅÕéÂÇà¢ŒÒ áÅŒÇ¢Ñº Ã§ÁÒ¨¹ÊØ´ÃÑéÇâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 ãËŒàÅÕéÂÇ¢ÇÒ 
¨Ð¾ºâÃ§áÃÁâ¡Åà´Œ¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾    

¶¹¹à¾ªÃºØÃÕ Ñ´ãËÁ‹ 

àÅÕ éÂÇ¢ÇÒà¢ŒÒ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 9 ¢Ñº Ã§ÁÒ àÅÂ¾ÃÐÃÒÁ 9 «ÍÂ·Õ è 6 ªÔ´«ŒÒÂàÅÕ éÂÇà¢ŒÒ«ÍÂ âÃ§¾ÂÒºÒÅ 
¾ÃÐÃÒÁ 9 («ÍÂáÊ§á¨‹Á) ¾ÃÐÃÒÁ 9 ¨Ð¾º 
âÃ§áÃÁâ¡Åà Œ́¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾  ÍÂÙ‹ Œ́Ò¹«ŒÒÂÁ×Í 

--  

9 Ñ´ãËÁ‹ ¢Öé¹ÊÐ¾Ò¹¢ŒÒÁáÂ¡¾ÃÐÃÒÁ 9 ¢Ñº Ã§ÁÒ àÅÂ¾ÃÐÃÒÁ 9 
«ÍÂ·Õè 6 ªỐ «ŒÒÂàÅÕéÂÇà¢ŒÒ«ÍÂ âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 («ÍÂáÊ§á ‹̈Á) »Ò¡« ºà¢ŒÒÁÒ¨¹¶Ö§
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 âÃ§áÃÁâ¡Åà Œ́¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾  ¨ÐÍÂÙ‹ Œ́Ò¹«ŒÒÂÁ×Í 

àÊŒ¹ MMotor Way 

9 Ã§¢Öé¹ÁÒ¶Ö§áÂ¡ 
Í.Ê.Á.·. àÅÕéÂÇ¢ÇÒ·ÕèáÂ¡ Í.Ê.Á.·. ¢ÑºªÔ´«ŒÒÂ Ã§ÁÒ áÅŒÇàÅÕéÂÇ«ŒÒÂ Ã§áÂ¡ÊÑÞÞÒ³ä¿¨ÃÒÃ¨Ã Ã§ÁÒÍÕ¡»ÃÐÁÒ³ 50 
àÁ Ã àËç¹·Ò§à¢ŒÒâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 ÍÂÙ‹ Œ́Ò¹«ŒÒÂãËŒàÅÕéÂÇà¢ŒÒ áÅŒÇ¢ÑºÁÒ¨¹ÊØ´ÃÑéÇâÃ§¾ÂÒºÒÅ¾ÃÐÃÒÁ 9 ãËŒàÅÕéÂÇ¢ÇÒ  
¨Ð¾ºâÃ§áÃÁâ¡Åà Œ́¹ ·ÔÇÅÔ» «Í¿à¿ÍÃÔ¹ ¡ÃØ§à·¾   

 

9 
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A Q     E S T A T E  

AQ Square Building, 102 Rimklongbangkapi Road, (Jaturatid Road) 

Bangkapi, Huai Khwang District, Bangkok, Thailand 10310 

T: + 662 033 5555  F: +662 033 5567 
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