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31 มีนาคม 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
อ้างถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้มีมติ
ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ชั้น 3 ห้องสยามมกุฎราชกุมาร เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดย
บริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และบริษัทได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านเว็บ ไซต์ของบริษัท www.aqestate.com เพื่อ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับ ทราบรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมี
สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 6-30
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึก
ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
วาระที่ 2
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้รายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้รับทราบผลการดําเนินงาน
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561
ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวด 6 ข้อ 39 กําหนดให้บริษัท
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีและต้องจัดให้
มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี
2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
1

หน่วย ล้านบาท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4

วาระที่ 5

บริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท

สินทรัพย์

7,111.45

6,973.58

หนี้สิน

3,443.73

3,403.27

ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,667.72

3,570.31

รายได้จากการขายและบริการ

521.05

68.22

รายได้อื่น

303.38

415.26

กําไรสําหรับปี

74.89

16.29

กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.0009

0.0002

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ มิให้แบ่งเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากในปี 2561 มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 6,340.74 ล้านบาท
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ (1) นาย
สุทัศน์ จันกิ่งทอง (2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ใน
มาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมด ในปีนี้จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกําหนดออกตามวาระในปี 2563 มา
ครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวกุลชญา วัฒนา (โดยใช้วิธีจับฉลาก)
ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวน 7 ท่าน ในปี 2562 มีกรรมการ
ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็นจํานวน 3
ท่าน ดังนี้
5.1 นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
5.2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
5.3 นางสาวกุลชญา วัฒนา
2

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทั้ง
3 ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
ตําแหน่ง
ลําดับ
กรรมการ
วันที่แต่งตั้ง* ครบกําหนดวาระ 3 ปี
1 นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
27-เม.ย.59
เม.ย.-62
กรรมการบริหาร
2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
27-เม.ย.59
เม.ย.-62
กรรมการบริหาร
3 นางสาวกุลชญา วัฒนา
27-เม.ย.60
เม.ย.-63
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ * วันที่แต่งตั้งของกรรมการลําดับที่ 2-3 เป็นวันที่แต่งตั้งของกรรมการที่ลาออก โดยกรรมการลําดับที่ 2
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 และกรรมการลําดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเพื่อ
ทดแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 (โดยรายละเอียดกรรมการทั้งสามท่านหน้า 39-43)
ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจําปี 2562 พิ จารณาอนุมัติแ ต่ง ตั้ ง กรรมการที่ค รบกํ า หนดออกตามวาระซึ่ ง ได้ ผ่ า นการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง
3 ท่าน มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และพิจารณาสรรหาประจําปี 2562 มีจํานวน 3,500,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหา
ประจําปี 2562 จํานวน 3,500,000 บาท
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
เสนอผูส้ อบบัญชี 3 ท่าน แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั เอคิว
เอสเตท จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3. น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305
เสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย เพิ่มเติม
ดังนี้ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนง
3

วาระที่ 8

ลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนี
วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุ ญ าต ทะเบี ย นเลขที่ 12794 และ/หรื อ นางสาวเรไร ทรั พ ย์ มู ล ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 13026
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 9 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 11 บริษัท) ค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท งบการเงินรวมและ
งบการเงิ น บริ ษั ท ย่ อ ย จํ า นวน 5,695,170 บาท (Audit fee) (เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561 จํ า นวน
307,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.70 ค่าสอบปี 2561 จํานวน 5,387,900 บาท) ค่าสอบบัญชี
ข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตาม
การจ่ายจริง (Non-Audit fee) (เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2561 รวม 3 ปี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี บริ ษั ท
กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562 แต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ดังนี้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี
2562 ดังนี้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3. น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจําปี 2562 ดังนี้
1. นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
2. น.ส.นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
3. น.ส.สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่5897และ/หรือ
4. นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
5. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
6. น.ส.เรไร ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13206
อนุมัติค่าสอบบัญชีบัญชีประจําปีและค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสของบริษัท
งบการเงินรวมและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบจํานวน 5,695,170 บาท (Audit Fee) และค่าบริการ
อื่นและค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non- Audit fee)
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2562 ตามวันและเวลาดังกล่าว ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯได้ และประสงค์จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทนนั้นจะต้องมีการมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบพร้อมกรอกข้อมูลเอกสาร
การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ โดยรายละเอียดอยู่หน้าที่ 54-57 และในส่วนอากรแสตมป์บริษัทจะเป็นผู้
ติดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นแ ละถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถ
นําเอกสารมอบฉันทะมามอบให้แก่ประธานกรรมการได้ก่อนมีการประชุม
โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)
กรรมการ

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
กรรมการ
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เอกสารแนบวาระที� 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

84,088

828,670

10,547

516,788

เงินลงทุนชัว่ คราว

8

1,066,894

1,426,009

1,066,894

1,115,500

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

9

121,086

133,229

1,225,111

1,128,632

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

10

488,658

-

2,223,648

2,550,755

สิ นค้าคงเหลือ

11

2,266,441

2,338,392

1,158,109

1,113,138

49,800

48,012

29,858

28,217

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12

4,076,967

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

4,774,312

5,714,167

6,453,030

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

14

900,000

-

900,000

-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

6

14,135

5,099

1,333

1,632

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

15

126,386

141,051

276,087

282,023

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสิ ทธิ การเช่า

16

1,164,584

1,179,751

29,661

35,651

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

17

2,596

3,225

944

1,864

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

353

353

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

826,424

833,375

51,382

61,088

3,034,478
7,111,445

2,162,854
6,937,166

1,259,407
6,973,574

382,258
6,835,288

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
ลงชื่อ .................................................................กรรมการ

ลงชื่อ .....................................................................กรรมการ

(นายสุ ทศั น์ จันกิ่งทอง)

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
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เอกสารแนบวาระที� 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

6, 14

379,505

244,473

365,508

243,811

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

1, 21

5,287

56,647

1,033

1,788

22

381

-

381

-

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น

1, 20

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

2,996,061

2,989,194

2,988,681

2,988,431

3,381,234

3,290,314

3,355,603

3,234,030

203

1,477

-

-

2,449

2,374

-

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว

1, 21

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

2,445

2,649

-

-

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

22

1,841

1,858

1,495

1,581

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

55,553

46,168

46,168

46,168

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

62,491

54,526

47,663

47,749

3,443,725

3,344,840

3,403,266

3,281,779

รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
ลงชื่อ .................................................................กรรมการ

ลงชื่อ .....................................................................กรรมการ

(นายสุ ทศั น์ จันกิ่งทอง)

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
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เอกสารแนบวาระที� 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

2561

147,006,013

147,006,013

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้

23

- ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 294,012.03 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท

147,006,013

147,006,013

- ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 85,324.81 ล้านหุ น้ หุ น้ ละ 0.50 บาท

42,662,405

42,662,405

หุ น้ สามัญ 85,314.68 ล้านหุ น้ หุ น้ ละ 0.50 บาท

42,657,341

ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ น้

42,657,341

(32,759,548)

(32,754,991)

(32,759,548)

(32,754,991)

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน

153,537

153,537

153,537

153,537

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(47,939)

(47,939)

-

-

ขาดทุนสะสม

(6,340,735)

(6,415,622)

(6,486,086)

(6,502,378)

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุ ทธิ

3,667,720

3,592,326

3,570,308

3,553,509

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

-

3,667,720
7,111,445

ส่ วนของผู้ถือหุ้น - สุ ทธิ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,592,326
6,937,166

3,570,308
6,973,574

3,553,509
6,835,288

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
ลงชื่อ .................................................................กรรมการ

ลงชื่อ .....................................................................กรรมการ

(นายสุ ทศั น์ จันกิ่งทอง)

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
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เอกสารแนบวาระที� 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์และบริ การที่เกี่ยวข้อง
รวมรายได้

399,816
100,727
20,506
521,049

538,908
82,226
17,540
638,674

68,217
68,217

135,917
135,917

ต้ นทุน
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนบริ การจากกิจการโรงแรม
ต้นทุนจากกิจการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์และบริ การที่เกี่ยวข้อง
รวมต้ นทุน

(274,206)
(161,398)
(9,713)
(445,317)

(423,190)
(162,695)
(10,886)
(596,771)

(51,423)
(51,423)

(104,712)
(104,712)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย

75,732
303,379
379,111
(37,689)
(262,402)
(4,201)
(304,292)

41,903
127,120
169,023
(50,747)
(253,955)
(4,408)
(309,110)

16,794
415,262
432,056
(16,786)
(151,067)
(247,877)
(415,730)

31,205
264,076
295,281
(22,195)
(143,211)
(385,682)
(551,088)

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

74,819
(136)

(140,087)
(16,951)

16,326
(34)

(255,807)
(800)

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

74,683
204

(157,038)
(7,668)

16,292
-

(256,607)
-

กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

74,887

(164,706)

16,292

(256,607)

24

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
ลงชื่อ .................................................................กรรมการ

ลงชื่อ .................................................................กรรมการ

(นายสุ ทศั น์ จันกิ่งทอง)

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
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4

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เอกสารแนบวาระที� 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
16,292
(256,607)

74,887

(164,706)

74,887
74,887

(164,706)
(164,706)

16,292
16,292

(256,607)
(256,607)

74,887
74,887

(164,706)
(164,706)

16,292
16,292

(256,607)
(256,607)

0.0009

(0.0036)

0.0002

(0.0057)

85,316,210

45,370,629

85,316,210

45,370,629

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

(เทียบเท่ามูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาทต่อหุน้ )

28

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (พันหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองว่าเป็ นรายการอันถูกต้องและเป็ นจริ ง
ลงชื่อ .................................................................กรรมการ

ลงชื่อ .................................................................กรรมการ

(นายสุ ทศั น์ จันกิ่งทอง)

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
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5

เอกสารแนบวาระที่ 4 งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561

จํานวนเงิน(พันบาท)

รวมสินทรัพย์

7,111,445

รวมหนี้สิน

3,443,725

ทุน

42,662,405

ส่วนต่ํากว่ามูลค่าหุ้น

(32,759,548)

ส่วนเกินจากการลดทุน

153,537

ส่วนต่ํากว่าทุนจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย

(47,939)

ขาดทุนสะสม

(6,340,735)

ส่วนของผู้ถอื หุน้ ส่วนใหญ่สุทธิ

3,667,720

จากงบการแสดงฐานะทางการเงินประจําปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 6,340.74 ล้านบาท
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรของบริษัท ทั้งนี้จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กรรมการ
กลุ่ ม บุ ค คลที่ ถู ก แต่ ง ตั้ ง โดยผู้ ถื อ หุ้ น ทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานบริ ษั ท และกํ า กั บ
ควบคุมดูแลให้เป็นตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
กิจการและก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น การเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดใน พ.ร.บ. มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องทําด้วยความ
ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยกรรมการทุกคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถูกกําหนด
ใน พ.ร.บ. มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่มีส่วนได้เสียในทางการเงิน กล่าวคือ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้น
ใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด กรรมการอิสระถือเป็นอีก
หนึ่งกลไกสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยทําหน้าที่สนับสนุน
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจไม่เป็นธรรม
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการ หรือมีอํานาจ
ควบคุมบริษัท อีกทั้ง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลเรื่องรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ดูแลรายการต่าง ๆ ที่อาจ
มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งการตรวจสอบการกระทําที่อาจมิชอบ หรือรายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ของกรรมการและหรือผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่าคณะกรรมการบริหาร ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบที่ได้รับมอบอํานาจหรือไม่
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บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทําหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริหารระดับสูง เพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติ โดยการ
พิจารณาค่าตอบแทนควรคํานึงถึงอํานาจ หน้าที่ ปริมาณความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการชุ ดย่ อยที่ทํ าหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา
กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นผูท้ ี่
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรการสําหรับ
กิจการเป็นเรื่องสําคัญ บริษทั มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้มีหน้าที่พจิ ารณาและกลัน่ กรองการ
สรรหากรรมการและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสบการณ์ทผี่ ่านและมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ของสนง.ก.ล.ต. ทั้งนี้
บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และนําเสนอชือ่ บุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็น
กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระของบริษัท
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เอกสารแนบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาะ

ชื่อ

นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง

ตําแหน่ง
กรรมการบริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
49 ปี
อายุ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ วันที่ 9 ตุลาคม 2558
(ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย. 2562 จํานวน 3 ปี 6 เดือน กรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในครั้งนี้จะมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็น 6 ปี 6 เดือน)
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100 (13ครั้ง/13ครั้ง)
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
-ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั อื่น
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารในบริษทั เอส. เจ. แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากัด
ประวัติการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตร์
วิทยาลัยทองสุข
ประวัติการทํางาน
2558 – ปัจจุบนั บริษัท เอส.เจ.แคปปิตอล ออโต้ลีส จํากัด ตําแหน่ง กรรมการบริหาร
2558
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตําแหน่งที่ปรึกษาพลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
2558
คณะกรรมการธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ ตําแหน่งเลขานุการ
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ชื่อ
นายประพัฒน์ ยอขันธ์
ตําแหน่ง
กรรมการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
(ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30/4/2562 จํานวน 10 เดือน เดือน กรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในครั้งนี้จะมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็น 3 ปี 10 เดือน)
อายุ 45 ปี
ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 87.50 ตั้งแต่รับตําแหน่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (7ครั้ง/8ครั้ง)
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
-ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั อื่น
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
Master of Business Administration
City University, Vancouver, B.C. Canada
Bachelor of Arts, Major Econ Geography
University of Victoria, Victoria, B.C. Canada
Associate Bachelor of Arts
Capilano College, North Vancouver, B.C. Canada
High School Diploma
Max Cameron Secondary, Powell River, B.C. Canada
ประวัติการทํางาน
2559 – 2561
One Plus International Co., Ltd.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2556 - 2559
KPN Chinese Academy
กรรมการผู้จัดการ
2554 – 2556
Eastern Cuisine (Thailand) Co.,Ltd. ผู้จัดการทั่วไป
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การอบรม / สัมมนา
2539
2549
2553
2555
2556
2556
2556
2561
2560/2561

Micro MBA, Chulalongkorn University
How to present like a Pro
Accounting for CEO
Train the Trainer
The Leader Manager
Performance Management
The Power of Versatility
Professional Restaurant Owner
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการสู่ตลาด MAI (Roadway to MAI)
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ชื่อ นางสาวกุลชญา วัฒนา
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
(ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30/4/2562 จํานวน 7 เดือน กรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการในครั้งนี้
จะมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็น 3 ปี 7 เดือน)
อายุ 34 ปี
ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100 นับจากการเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
(3ครั้ง/3ครั้ง)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร้อยละ 100 นับจากการเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561
(3ครั้ง/3ครั้ง)
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
-ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั อื่น
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัทจํากัด 2 บริษัท ดังนี้
1.บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จํากัด
2.บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จํากัด
ประวัติการศึกษา
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด University of Westminster, UK
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติการทํางาน
2560 - ปัจจุบนั
บริษัท อีสเทิรน์ ควีซีน (ประเทศไทย) จํากัด
ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ
2554 – ปัจจุบนั
บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จํากัด
ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ก.ย. 2550 – ส.ค. 2551 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
ม.ค. 2552 – ก.ค. 2552 บริษัท ซี.ไอ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาด
ประวัติการอบรม
2559
หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม สําหรับนักบริหาร (SEP-S) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
2559-2560 หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผูน้ ํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย “(ปนป.) รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า

43

เอกสารแนบพิจารณาวาะที่ 6 เรื่องกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562 มีจาํ นวน 3,500,000 บาท ค่าตอบแทนแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมฯ ครั้งละ 6,000 บาท
2. ค่าตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000 – 70,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมฯและค่าตอบแทนประจําไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2561 แต่
อย่างใด โดยค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 มีจํานวน 2.41 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนประจําจํานวน 1.94
ล้านบาท ค่าเบี้ยประชุมฯจํานวน 0.47 ล้านบาท
หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิน้ 7 ท่าน ดังนี้
1. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี
2. นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
3. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
4. นายประพัฒน์ ยอขันธ์
5. นายเอ สัจเดว์
6. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ
7. นางสาวกุลชญา วัฒนา
กรรมการลําดับที่ 2-4 เป็นกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนประจําในรูปเงินเดือนผู้บริหาร
กรรมการลําดับที่ 1, 5-7 มีค่าตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000 – 70,000 บาท และได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท
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เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทน ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ในปี 2561 ได้ตรวจสอบบัญชีภายในกําหนดระยะเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2561 ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จํานวน

5,387,900 บาท

ปี2562 ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จํานวน

5,695,170 บาท

ค่ า สอบบั ญ ชี บ ริษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561 จํ า นวน 307,270 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.70
ค่าใช้จ่ายอื่น (Non audit fee) เบิกตามที่จ่ายจริง
บริษัท กรินทร์ ออดิท เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559
ในกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งในปี 2562 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 11 บริษัท มีดงั นี้
1. นายวิเชียร ปรุงพาณิช

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 และ/หรือ

2. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ

3. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ

4. นายมงคล เหล่าวรพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ

5. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12794 และ/หรือ

6. นางสาวเรไร ทรัพย์มูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13026

ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย มีผสู้ อบบัญชีมีดังนี้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ

2. นายจิโรจน์ ศิรโิ รโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ

3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
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ประวัติผสู้ อบบัญชีบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

ชื่อ
อายุ

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
54 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน
ระยะเวลา

บริษัท

ตําแหน่งล่าสุด

2548 – ปัจจุบนั

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด

ผู้ก่อตั้งและกรรมการ

2546 – ปัจจุบนั

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2558 – ปัจจุบนั

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทําผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2105-4661 โทรสาร. 0-2026-3760
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th
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ประวัติผสู้ อบบัญชีบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

ชื่อ
อายุ

นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
53 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประสบการณ์ทํางาน
ระยะเวลา
2552 – ปัจจุบนั
2536 - 2552
2531 - 2536

บริษัท
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด

ตําแหน่งล่าสุด
ผู้ช่วยกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทําผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2105-4661 โทรสาร. 0-2026-3760
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website:www.karinaudit.co.th
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เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562

ประวัติผสู้ อบบัญชีบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย

ชื่อ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน
ระยะเวลา

บริษัท

ตําแหน่งล่าสุด

2548 – ปัจจุบนั

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด

กรรมการผู้จัดการ

2546-2547

Grant Thornton

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

2541-2545

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทําผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 24
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2105-4661 โทรสาร. 0-2026-3760
E-mail address: audit@karinudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษทั ร่วม มีความเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นเป็นไปตาม
ข้อกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และและตลาดหลักทรัพย์ฯ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัท และ บริษทั ย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย(ตามเกณฑ์ สนง.กลต / เข้มข้นกว่าเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่น
ใดที่ได้รับผลตอบแทนประจํา หรือผูม้ ีอํานาจควบคุมบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนใด้เสียทางการเงิน
หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ทมี่ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทย่อย
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5. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ
ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติกรรรมการอิสระ
จะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถอื หุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของนิติบุคคลที่เป็นสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีกอ่ นวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอํานาจ
ควบคุม ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ ับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ
ตําแหน่ง
อายุ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ

นายเอ สัจเดว์
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
38 ปี
27 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน

ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย2562 จํานวน 7 เดือน
เป็นกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100 (นับจากวันที่แต่งตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2561)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 100 (นับจากวันที่แต่งตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2561)
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผา่ นมา

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)

-ไม่มี-

กรรมการผู้รบั มอบฉันทะเป็นกรรมการที่มสี ่วนได้เสียในวาระที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวาระที่ 6
และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบริษัทที่มีส่วนได้เสีย หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน
ประวัติการศึกษา-อบรม
MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Commerce Monash University Melbourne, Australia
Diploma of Science Monash University Melbourne, Australia
ประวัติการทํางาน
ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล
2560 - 2561 ผู้อํานวยการอาวุโส
บริษทั ฟีโก้ คอปอเรชั่น จํากัด
2553 – 2560 ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด(มหาชน)
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอคิว เอสเตท

หมวด 4 คณะกรรมการ
ข้อ 12 ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกินกว่า 11 คน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 13 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนเป็นรายคณะก็ได้ตามแต่ผู้ถือหุ้น
จะเห็นสมควร บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถอื หุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สามวันก่อนการประชุม โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กําหนดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 31 ผู้ถือหุน้ มิสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยต้องทําเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมนั้นไม่ใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปีพึงกระทํามีดังนี้
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ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ.เอคิว เอสเตท

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
(5) พิจารณากิจการอื่น ๆ
ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 36 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนนั้น จะกระทําด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ถือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุน้ คนนั้นไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 37 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อ 38 บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
1. สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี
2. รายงานประจําปีของคณะกรรมการ
ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีทบี่ ริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
ข้อ 45 ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งทีม่ กี ารพิจารณางบดุล
บัญชีกําไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับในการประชุมครั้งนั้นแก่ผสู้ อบบัญชีด้วย
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เอกสารหลักฐานและรายละเอียดในการประชุม

เอกสารหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธกี ารมอบฉันทะ
การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการประชุม
1. เอกสารที่ผเู้ ข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตร
ประจําตัวข้าราชการฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือ
เดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
1.3 เอกสารเพื่อการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ(เอกสารแนบ1)
2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ
โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
2.2 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ
มาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.aqestate.com ซึ่งมีให้
เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถอื หุ้น ตามข้อ (1) และผูถ้ ือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง
2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.5 เอกสารเพื่อการเข้าร่วมการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(เอกสารแนบ1)
กรณีนิติบุคคล
1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็นผูถ้ ือหุ้น
1.3 เอกสารเพื่อการเข้าร่วมการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(เอกสารแนบ1)
2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้
จาก www.aqestate.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
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รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้
มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.5 เอกสารเพื่อการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ(เอกสารแนบ1)
กรณีผู้ถือหุ้นซึง่ มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแล
1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ สามารถ Download ได้จาก
www.aqestate.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
(1.3) เอกสารเพื่อการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ
(เอกสารแนบ1)
2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2.วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์กําหนดหรือสามารถ Download ได้จาก www.aqestate.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ
ดังนี้
แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี้
1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
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2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
หรือ กา เครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่าน
เดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3) การปิดอากรแสตมป์จํานวน 10 บาท ในหนังสือมอบฉันทะทางบริษัทฯจะอํานวยความสะดวกโดย
บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น
3 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น เป็นต้นไปใน
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ตามแผนที่
สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้ หรือผู้แทน
ของผู้ถือหุน้ ทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
4 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1) หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
1.1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีลงคะแนนในใบลงคะแนน
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งคะแนน ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
1.2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง
2) วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายดําเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียด
วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้
1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดําเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยจะมีการเปิดโอกาสให้สอบถามและขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนใน
ใบลงคะแนน และเก็บใบลงคะแนนเพื่อรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ
2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับจากจํานวนใบลงคะแนนในแต่วาระ บริษัทจะขอเก็บใบ
ลงคะแนนกรณีที่ งดออกเสียง และ ไม่เห็นด้วย ในกรณีที่เก็บใบลงคะแนนได้ไม่หมดไม่ว่า
ในกรณีใด ทางบริษัทจะนับจํานวนเสียงดังกล่าวเป็น “เห็นด้วย”
3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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1) กรณีปกติ ให้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด
2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ
ข.) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
5. ขั้นตอนในการประชุมฯ
1) ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ จะดําเนินการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นตามวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2562
2) ในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลได้โดยให้ประธานในที่ประชุมฯ ดําเนินการตามวาระได้
ชี้แจงข้อมูลตามวาระนั้น ๆ ในกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลกรณีมขี ้อสงสัยที่เกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ขอ
สงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูลตามวาระนั้น ๆ เมื่อประธานในที่ประชุมฯได้ตอบข้อสอบถามข้อมูล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
3) ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามวาระ และขอให้ส่งใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท การเก็บใบ
ลงคะแนนตามวาระนั้น
4) เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยลงในกล่องที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
ก่อนออกจากห้องประชุมฯ เพื่อที่บริษัทฯจักได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
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อากร แสตมป์
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่ ่ายไม่ซับซ้อน)
เขียนที่...................................................
10บาท
วันที่ ........ เดือน....................................พ.ศ. ......................
1) ข้าพเจ้า.........................................................สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่...........................................
ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................
2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญมีจํานวนรวมทั้งสิ้น...........................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................เสียง
3) 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) นายเอ สัจเดว์ กรรมการอิสระ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 ซอยวชิรธรรมสาธิต 31 แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ .................ในวันที่ .........................เวลา.................. น.
ณ................................................................หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................................)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
10 บาท

เขียนที่ ................................................................
วันที่ ......................... เดือน................................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า....................................... สัญชาติ..............อยู่บ้านเลขที่................ตําบล/แขวง........................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม..................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้จํานวน.......................... หุ้น
(3) 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) นายเอ สัจเดว์ กรรมการอิสระ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 ซอยวชิรธรรมสาธิต 31 แขวงบาง
จาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ................ในวันที่ .............................................
เวลา........................ น. ณ.............................................................................หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(4)




ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2561 โดยบริษัทฯได้นําส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กําหนด และได้นํารายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่ www.aqestate.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561
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(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ
(1) นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง (2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนใน
มาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดในปีนี้ จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกําหนดออกตามวาระในปี 2563 มาครบ
กําหนดออกตามวาระในปี 2562 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวกุลชญา วัฒนา(โดยใช้วิธีจับฉลาก) ปัจจุบัน
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวน 7 ท่าน ในปี 2562 มีกรรมการครบกําหนด
ออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็นจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
5.1 นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
5.2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
5.3 นางสาวกุลชญา วัฒนา
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง
3 ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5.1 นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
5.2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
5.3 นางสาวกุลชญา วัฒนา

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และพิจารณาสรรหากรรมการประจําปี 2562 มีจํานวน 3,500,000 บาท
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/
หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือน.ส.กรรณิการ์ วิภานุ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียน 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
และบริษัทย่อย
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่านดังนี้ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851
และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล
เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบั ญ ชีรับ อนุญ าต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายสุพจน์ มหั นตชัยสกุล
ผู้สอบบั ญ ชีรับอนุ ญ าต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13026 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
อนุมัติค่าสอบบัญชี บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 11 บริษัท)
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 จํานวน 5,695,170 บาท (Audit fee) (เพิ่มขึ้นจากปี
2561 จํานวน 307,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.70) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ...........................................................ผู้มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผู้จองหุ้น / ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น / การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ .................................
ในวันที่ ................. เวลา ..............น. ณ ..................................หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานทีอ่ ื่นด้วย



















วาระที่ ............ เรือ่ ง....................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง..................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง....................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 งดออกเสียง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
วาระที่ ............ เรือ่ ง....................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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อากร
แสตมป์
10 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศเป็นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ......................... เดือน................................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า................................................สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่......................ตําบล/แขวง
....................อําเภอ/เขต.................. จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์.....................................ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)โดยถือหุ้นสามัญจํานวนทั้งสิน้ รวม......................... หุ้น และมีสิทธิ์ออกเสียง
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) นายเอ สัจเดว์ กรรมการอิสระ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 ซอยวชิรธรรมสาธิต 31 แขวงบาง
จาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260
คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น/การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ ...................ในวันที่ .......................................เวลา........................
น. ณ............................................................................. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ............................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..................................... เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2561 โดยบริษัทฯได้นําส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กําหนด และได้นํารายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่ www.aqestate.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2561
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ
(1) นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง (2) นายประพัฒน์ ยอขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนใน
มาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดในปีนี้ จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกําหนดออกตามวาระในปี 2563 มาครบ
กําหนดออกตามวาระในปี 2562 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวกุลชญา วัฒนา(โดยใช้วิธีจับฉลาก) ปัจจุบัน
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวน 7 ท่าน ในปี 2562 มีกรรมการครบกําหนด
ออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็นจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
5.1 นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
5.2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
5.3 นางสาวกุลชญา วัฒนา
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทั้ง
3 ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5.1 นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
5.2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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5.3 นางสาวกุลชญา วัฒนา

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และพิจารณาสรรหากรรมการประจําปี 2562 มีจํานวน 3,500,000 บาท
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่ าเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/
หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือน.ส.กรรณิการ์ วิภานุ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
และบริษัทย่อย
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6 ท่านดังนี้ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851
และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล
เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13026 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
อนุมัติค่าสอบบัญชี บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 11 บริษัท)
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 จํานวน 5,695,170 บาท (Audit fee) (เพิ่มขึ้นจากปี
2561 จํานวน 307,270 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.70) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ระบุไว้ใม่
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
66

หนาที่ 3 จากจํานวน 4 หนา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ...........................................................ผู้มอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................)
ลงชื่อ ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(...........................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผถู้ ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทมี่ ีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผู้จองหุ้น / ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น / การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ .................................
ในวันที่ ................. เวลา ..............น. ณ ..................................หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานทีอ่ ื่นด้วย



















วาระที่ ............ เรือ่ ง....................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง..................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง....................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 งดออกเสียง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
วาระที่ ............ เรือ่ ง....................................................................................................................
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............ เรือ่ ง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
ก. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ข. ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สถานที่ประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป2562

ถนนลอยฟ้ าไปโบสถ์ แม่ พระ

รถไฟฟ้า /ถ.เรียบทางรถไฟ
รถไฟ

สถานที่ตั้ง อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ัย (ซอยเพชรบุรตี ัดใหม่ 47) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์. 02 – 716 6660 - 4
โทรสาร. 02 – 716 6410
-------------------------------------------------------------------------------รถโดยสารประจาทางที่ผ่าน
- สาย 11
- สาย 99
- สาย 23
- สาย 113
- สาย 60
- สาย 206
- สาย 72
- สาย 93
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