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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
เขียนที่................................................... 

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

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

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

3) ขอมอบฉันทะให้ 
1) ............................................................ อายุ........................ปี 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) นายกิตณรงค์ ติระขจร กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/50 หมู่ที ่6 ตําบลบางรักน้อย เขต
เมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  10110  

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

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

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

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

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

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

อากร แสตมป์  

10บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

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

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

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

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

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

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

4) นายกิตณรงค์ ติระขจร กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 89/50 หมู่ที่ 6 ตําบลบางรัก
น้อย เขตเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  10110  

คนใดคนหน่ึงได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ................ในวันที่ ............................................. 
เวลา........................ น.   ณ.............................................................................หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ีดังน้ี
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

2562 โดยบริษัทฯได้นําส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาท่ีกําหนด และได้นํารายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่  www.aqestate.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2562

อากร 
แสตมป์ 
10 บาท 

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

 วาระที่ 4  พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

 วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ
(1) นายเอ สัจเดว์ (2) นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  และเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนใน
มาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งต้ังกรรมการ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดในปีน้ี จึงขอเลื่อนกรรมการท่ีจะครบกําหนดออกตามวาระในปี 2564 มาครบ
กําหนดออกตามวาระในปี 2563 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ (โดยใช้วิธีจับฉลาก)
ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวน 8 ท่าน ในปี 2563 มีกรรมการ
ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็นจํานวน 3 ท่าน
ดังน้ี

5.1 นายเอ สัจเดว์ 
5.2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน 
5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 

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

5.1 นายเอ สัจเดว์
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5.2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5.3     นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

หนาท่ี 2 จากจาํนวน 4 หนา
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 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต่งต้ังกรรมการใหม่คือ นายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศเป็น

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

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และพิจารณาสรรหากรรมการประจําปี 2563  มีจํานวน 3,500,000  บาท
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 8  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังน้ี 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
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี 7 ท่านดังน้ี นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851
และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ ดร.มงคล
เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศักด์ิศรีบวร ทะเบียนเลขท่ี 13273
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
อนุมัติค่าสอบบัญชี บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 12 บริษัท)
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 จํานวน 6,300,000 บาท (Audit fee) (เพ่ิมข้ึนจากปี
2562 จํานวน 204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอ่ืนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

หนาท่ี 3 จากจํานวน4 หนา
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 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนาท่ี 4 จากจํานวน 4 หนา



 

38                               หน้าที่ 1 จากจํานวน 1 หน้า 
 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / ประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น / การประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ .................................  
ในวันที่ ................. เวลา ..............น. ณ ..................................หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานทีอ่ื่นด้วย 

      วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................... 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
       วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................. 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................... 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................... 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ) 
     ก. ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ) 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คสัโตเดียน (Custodian) 

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

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

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

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

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

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

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

�4) นายกิตณรงค์ ติระขจร กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/50 หมู่ที ่6 ตําบลบางรักน้อย
เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10110  

คนใดคนหน่ึงได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผูถ้ือหุ้น/การประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ ...................ในวันที่  .......................................เวลา........................ 
น.   ณ............................................................................. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ีดังน้ี
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน

2562 โดยบริษัทฯได้นําส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กําหนด และได้นํารายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่  www.aqestate.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี

อากร  
แสตมป์ 
10 บาท 

หนาท่ี 1 จากจาํนวน 4 หนา
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 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2562

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

 วาระที่ 4  พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

 วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ
(1) นายเอ สัจเดว์ (2) นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  และเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนใน
มาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งต้ังกรรมการ 1 ใน 3
ของกรรมการทั้งหมดในปีน้ี จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกําหนดออกตามวาระในปี 2564 มาครบ
กําหนดออกตามวาระในปี 2563 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ (โดยใช้วิธีจับฉลาก)
ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจํานวน 8 ท่าน ในปี 2563 มีกรรมการครบ
กําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจํานวน 1 ท่าน รวมเป็นจํานวน 3 ท่าน ดังน้ี

5.1 นายเอ สัจเดว์ 
5.2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน 
5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 

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

5.1 นายเอ สัจเดว์
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5.2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5.3     นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

หนาที่ 2 จากจํานวน 4 หนา
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 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต่งต้ังกรรมการใหม่คือ นายบุญญพัฒน์ สวุรรณมาศเป็น

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

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และพิจารณาสรรหากรรมการประจําปี 2563  มีจํานวน 3,500,000  บาท
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

 วาระที่ 8  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังน้ี 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
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี 7 ท่านดังน้ี นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5851
และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ
นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ ดร.มงคล
เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารัท ศักด์ิศรีบวร ทะเบียนเลขที่ 13273
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
อนุมัติค่าสอบบัญชี บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 12 บริษัท)
ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 จํานวน 6,300,000 บาท (Audit fee) (เพ่ิมข้ึนจากปี
2562 จํานวน 204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอ่ืนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)
(วาระน้ีต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง)
 ก.  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

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

หนาที่ 3 จากจาํนวน 4 หนา
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 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ระบุไว้ใม่
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

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

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

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

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่มีผูถ้ือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน           ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีทีม่ีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หนาท่ี 4 จากจํานวน 4 หนา



43                               หน้าที่ 1 จากจํานวน 1 หน้า 
 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / ประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น / การประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ .................................  
ในวันที่ ................. เวลา ..............น. ณ ..................................หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานทีอ่ื่นด้วย 

      วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................... 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
       วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................. 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................... 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง.................................................................................................................... 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ) 
     ก. ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
      วาระที่ ............   เรือ่ง เลือกต้ังกรรมการ(ต่อ) 
     ก. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     ข. ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 

     เห็นด้วย                          ไมเ่ห็นด้วย                       งดออกเสียง 
 

  


