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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งต้ังให้คสัโตเดียน(Custodian) 

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

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

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

(2)    ขอมอบฉันทะให ้
  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  

คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  /การประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ ...................ในวันที่  .......................................
เวลา........................ น.   ณ............................................................................. หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
    (3)    ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ีดังน้ี 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  

  หุ้นสามญั............................   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................  เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....................................  เสียง 
    (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ีดังน้ี 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 

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

อากร     
แสตมป์ 
10 บาท 
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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 ของกรรมการทั้งหมดในปีน้ี 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 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 
ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการขอบบริษัทต่อไป   
จึงเสนอกรรมการทั้ง  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 
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  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
           5.3     นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และพิจารณาสรรหากรรมการประจําปี 2561  มีจํานวน 3,500,000  บาท 
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง) 
 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 หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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  
รายละเอียดขอ้บังคับข้อที่ 4  
เดิม หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้และ
ต้องลงเงินคร้ังเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้ 
แก้ไขเป็น  หุ้นทั้งหลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถือและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และต้องลงเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้ 
รายละเอียดขอ้บังคับข้อที่ 5 วรรค 2  แก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เดิม   ในกรณีหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศนูย์
ซื้อขายหลักทรพัย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน 



53 
  

แก้ไข ในกรณีที่บริษทัมอบหมายใหบ้ริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานนายทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน
หุ้นกําหนดพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติ 3ใน 4ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมิสทิธิออกเสียง) 
  ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

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

  (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ระบุไว้ใม่
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

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

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

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

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน           ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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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


