
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

จัดประชุมในวนัอังคารที ่23 มิถุนายน 2563 

อาคารเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)  
เวลา 14.00 น. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

 

 

บริษัทของดแจกของชําร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีหน่วยงานกํากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิก 

การแจกของชําร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างไว้รองรับ
สําหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม 



วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 
 

 

 

วิธกีารนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

1. ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุสามัญผูถื้อหุ้นตามวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี 2563 

2. ในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูไดโ้ดยให้ประธานในที่ประชุมฯ ดําเนินการตามวาระไดช้ี้แจง
ข้อมลูตามวาระน้ัน ๆ  ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นสอบถามข้อมูลกรณีมีขอ้สงสัยที่เก่ียวกับวาระน้ัน ๆ ขอสงวนสทิธิใน
การสอบถามขอ้มลูตามวาระน้ัน ๆ เมื่อประธานในที่ประชมุฯได้ตอบขอ้สอบถามข้อมลูให้แก่ผู้ถอืหุ้นแล้ว  

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามวาระ และขอใหส้่งใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  การเก็บใบ
ลงคะแนนตามวาระน้ัน  บริษทัฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนที่ งดออกเสียง และ ไม่เห็นด้วย ในส่วนทีผู่้ถือหุ้น
ไม่ได้มอบใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยใน
วาระนั้น ๆ  

4. เมื่อเสรจ็สิ้นการประชุมฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนในสว่นที่เห็นด้วยลงในกล่องที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กอ่น
ออกจากหอ้งประชุมฯ เพ่ือทีบ่ริษัทฯจกัได้เก็บไว้เป็นหลักฐานตอ่ไป 
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1 มิถุนายน 2563 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2563 
 

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 ทําให้บริษัทฯต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ออกไป และปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลง บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 และมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  ในวันอังคารที่ 23 
มิถุนายน เวลา 14.00 น.   ณ อาคารเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)  เลขที่ 102 ถนนจตุรทิศ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังน้ี  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดย

บริษัทได้จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และบริษัทได้เผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aqestate.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครั้งที่ 1/2562 และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึก
ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ  คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

วาระที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้รายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้รับทราบผลการดําเนินงาน 
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2562 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวด 6 ข้อ 39 กําหนดให้บริษัท
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีและต้องจัดให้
มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสรจ็ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจําปี 
2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสรปุสาระสําคัญดังน้ี 
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สําหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หน่วย ล้านบาท 

  บริษัทและบรษิัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย์ 6,865.12 6,585.18 

หน้ีสิน 3,385.68 3,271.01 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,479.45 3,314.17 

รายได้จากการขายและบริการ 642.23 113.50 

รายได้อ่ืน 134.57 278.30 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (186.37) (254.65) 

กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.0022) (0.0030) 
 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  

วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

 ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ มิให้แบ่งเงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2563 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจากในปี 2562มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 6,529.19 ล้านบาท 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน  2 ท่าน คือนายเอ 
สัจเดว์  และ นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  ตามมาตร 71 วรรค2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
จํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี  ปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังน้ันจะต้องแต่งต้ังกรรมการอีกหน่ึงท่านก่อนครบกําหนดตาม
วาระ โดยใช้วิธีจับฉลากคือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  รวมกับกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระจํานวน 2 ท่าน รวมเป็นจํานวน 3 ท่าน ดังน้ี  
1. นายเอ สัจเดว์    ครบกําหนดเมษายน 2563 
2. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน  ครบกําหนดเมษายน 2563 
3. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ     ครบกําหนดเมษายน 2564 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มี
คุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง  3 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหน่ึง ดังน้ี 
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1. นายเอ สัจเดว์
2. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน
3. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มี
คุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
อีกวาระหน่ึง ดังน้ี 

ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 
3 ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง  
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ  คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้ารว่มประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมกรรมการและแต่งต้ังกรรมการใหม่ 
ความเป็นมา  ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่
น้อยกว่า 5 คน ไม่เกินกว่า 11 คน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอ นายบุญญพัฒน์ 
สุวรรณมาศ เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาคุณสมบัติพร้อมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมกรรมการและต้ังต้ังนายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ เป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ลําดับ กรรมการ วันที่แต่งต้ัง ครบกําหนด
วาระ 3 ปี 

ตําแหน่ง 

1 นายเอ สัจเดว์ 30-เม.ย.60 เม.ย.-63 กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน 30-เม.ย.60 เม.ย.-63 กรรมการบริหาร 
3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 30-เม.ย.61 เม.ย.-64 กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และพิจารณาสรรหาประจําปี 2563 มีจํานวน 3,500,000 บาท 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหา
ประจําปี 2563 จํานวน 3,500,000  บาท 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 
ในวาระน้ีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้
มอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ
ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเป็นอย่างอ่ืน  

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2563  
เสนอผูส้อบบญัชี 3 ท่าน แห่งบริษัท กรนิทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั เอคิว 
เอสเตท จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี ้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3. น.ส.กรรณิการ ์วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305

เสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย เพ่ิมเติม 
ดังน้ี นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนง
ลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนี
วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วรารัท ศักด์ิศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 
13273 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 10 ท่าน ไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนได้เสยี
กับ บริษัท บรษิัทย่อย ผู้บรหิาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 12 บริษัท) ค่าใช้จ่าย
แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท งบการเงินรวมและ
งบการเงินบริษัทย่อย จํานวน 6,300,000 บาท (Audit fee) (เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จํานวน 
204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36 ค่าสอบปี 2562  จํานวน 6,095,170 บาท) ค่าสอบบัญชี
ข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอ่ืนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตาม
การจ่ายจริง (Non-Audit fee) (บริษัท กรินทร์ ออดิท เร่ิมสอบบัญชีฯ ปี 2559-2562 รวม 4 ปี)  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท 
กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2563 แต่งต้ังบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ดังนี้ 

แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 
2563 ดังน้ี 

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3. น.ส.กรรณิการ ์วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจําปี 2563 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. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
5. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
6. น.ส.กชมน ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
7. น.ส.กัญจน์วารัท ศักด์ิศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273
อนุมัติค่าสอบบัญชีบัญชีประจําปีและค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาสของบริษัท

งบการเงินรวมและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบจํานวน 6,300,000 บาท (Audit Fee) และค่าบริการ
อ่ืนและค่าใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non- Audit fee) 
คะแนนเสียงสาํหรับการอนมัุติ  คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียง 

วาระที่  9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2563 ตามวันและเวลาดังกล่าว ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯได้ และประสงค์จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมฯ แทนนั้นจะต้องมีการมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบพร้อมกรอกข้อมูลเอกสาร
การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ โดยรายละเอียดอยู่หน้าที่ 6-16 และในส่วนอากรแสตมป์บริษัทจะเป็นผูติ้ด
อากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นแ ละถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถนํา
เอกสารมอบฉันทะมามอบให้แก่ประธานกรรมการได้ก่อนมีการประชุม  

โดยมติคณะกรรมการบริษัท 

(นายสทุัศน์ จันก่ิงทอง) (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน) 
    กรรมการ กรรมการ 
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สรุปมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ที่1 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 

จัดประชุม ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 3 ห้องสยามมกุฎราชกุมาร  
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบรุีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

------------------------------------------------------------- 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครั้งที่ 1/2561 ด้วยเสียงข้างมากของ
ผู้มาเข้าร่วมประชุมฯ  โดยไม่นับผู้งดออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2561 สิ้นสดุวันที่ 31 
ธันวาคม 2561  
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี 2561 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาเข้าร่วมประชุมฯ โดยไม่นับเสียงของผู้งดออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 
2561  
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานต้ังแต่ 1 มกราคม 2561 
ถึง 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาเข้าร่วมประชุมฯ โดยไม่นับเสียงของผู้งดออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 แต่งต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาเข้าร่วมประชุมฯ โดยไม่นับเสียงของผู้งดออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 จํานวน 3.5 ล้านบาท ด้วยคะแนน
เสียง 2 ใน 3 ของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมฯ โดยไม่นับเสียงของผู้ที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562  
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งต้ัง บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยปี 2562 และอนุมติัค่าสอบบัญชี จํานวน 5,695,170 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาเข้าร่วม
ประชุมฯ โดยไม่นับเสียงของผู้งดออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
วาระน้ีผู้ถือหุ้นซักถามแนวทางดําเนินธุรกิจในปี 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เอกสารแนบวาระที่ 4 งดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย  

 หน่วยพนับาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ป ี2562 จํานวนเงิน(งบการเงินรวม) จํานวนเงิน(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
รวมสินทรัพย์ 6,865,123.00 6,585,176.00 

รวมหน้ีสิน 3,385,676.00 3,271,008.00 

ทุน 42,662,405.00 42,662,405.00 

ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น (32,759,548.00) (32,759,548.00) 

ส่วนเกินจากการลดทุน 153,537.00 153,537.00 
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเพ่ิมสัดส่วน
การลงทุนในบริษัทย่อย 

(47,939.00) - 

ขาดทุนสะสม (6,529,191.00) (6,742,226.00) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญสุ่ทธิ 3,479,264.00 3,314,168.00 
 

 จากงบการแสดงฐานะทางการเงินประจําปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 
6,529.19 ล้านบาท และ งบเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 6,742.23 ล้านบาท  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41. ห้ามมใิหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร 
ในกรณีที่บริษทัยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจากเงนิกําไรของบริษัท ทั้งนี้จะต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม  
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บทบาทและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการ  

กลุ่มบุคคลที่ถูกแต่งต้ังโดยผู้ถือหุ้น ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบริษัทและกํากับ
ควบคุมดูแลให้เป็นตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่กิจการและก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น  การเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้น้ัน จะต้องมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติหน้าที่
จะต้องทําด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยกรรมการทุกคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเท่า
เทียมกัน ซึ่งถูกกําหนดใน พ.ร.บ. มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 
กรรมการอิสระ  

กรรมการที่มิได้มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่มีส่วนได้เสียในทางการเงิน กล่าวคือ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
3 คน และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด  กรรมการอิสระถือ
เป็นอีกหน่ึงกลไกสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยทําหน้าที่
สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจไม่เป็นธรรม  
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการ หรือมีอํานาจ
ควบคุมบริษัท อีกทั้ง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยอย่าง
น้อยหน่ึงคนต้องสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลเรื่อง
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท ดูแลรายการ
ต่าง ๆ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมท้ังการตรวจสอบการกระทําที่อาจมิชอบ หรือรายการที่มี
ความเก่ียวโยงกันของกรรมการและหรือผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบว่า
คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบที่ได้รับมอบอํานาจหรือไม่  
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการชุดย่อยที่ทําหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริหารระดับสูง 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติ 
โดยการพิจารณาค่าตอบแทนควรคํานึงถึงอํานาจ หน้าที่ ปริมาณความรับผิดชอบ และความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  คณะกรรมการชุดย่อยที่ทําหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหา กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ  
 
การสรรหากรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรการ
สําหรับกิจการเป็นเรื่องสําคัญ บริษทัมีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาและ
กลั่นกรองการสรรหากรรมการและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสบการณ์ที่ผ่านและมคีุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของสนง.ก.ล.ต. ทั้งน้ีบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และ
นําเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระของบริษัท   

 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 มีวาระแต่งต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม
วาระจํานวน 2 ท่านและก่อนวาระอีก 1 ท่าน บรษัิทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งบุคคลเพื่อเขา้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือผู้ที่จะคัดเลอืกเป็น
กรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ส่งรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รับการคัดเลือกในวาระแต่งต้ังกรรมการของบริษัท 
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ชื่อ   นายเอ สัจเดว์ 
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   39 ปี ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ดํารงตําแหน่งกรรมการ 27 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน  

ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย2563 จํานวน 1 ปี 7 เดือน 

เป็นกรรมการอิสระทีส่ามารถให้ความเห็นอย่างเปน็อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหาร หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ประวัติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการคิดเปน็ร้อยละ  100  

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 100  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผา่นมา  -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไม่มี- 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน  
มีการดํารงตําแหน่งในบริษัท ฟู้ด แคปปติอล จํากัด(มหาชน)  เป็นบริษัทที่ไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบรษัิทที่มีส่วนไดเ้สีย หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ประวัติการศึกษา-อบรม  

MBA  สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Bachelor of Commerce Monash University Melbourne, Australia 
Diploma of Science Monash University Melbourne, Australia  

ประวัติการทํางาน 

2561 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอควิ เอสเตท จํากัด(มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล  
2560 - 2561       ผู้อํานวยการอาวุโส     บริษัท ฟีโก้ คอปอเรชั่น จํากัด 
2553 – 2560      ผู้ช่วยผู้อํานวยการ        ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด(มหาชน)       
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ชื่อ   นางสาวรญัชนา รัชตะนาวิน 
ตําแหน่ง   กรรมการบริหาร 
ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2558  
(ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30/4/2563 จํานวน 4 ปี 7 เดือน เดือน กรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่ง
กรรมการในครั้งนี้จะมีระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็น 7 ปี 7 เดือน) 
อายุ 50 ป ี  ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหาร หรือ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
ประวัติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการคิดเปน็ร้อยละ 100  (10ครั้ง/10ครั้ง)  
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผา่นมา  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไม่มี- 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน  
มีการดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) เป็นธุรกิจจําหน่ายอุปกรณค์อมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณเ์ครือข่าย การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์และใหบ้รกิาร
อินเตอรเ์น็ต ไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบรษัิทจํากัดอ่ืน 
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบรษัิทที่มีส่วนไดเ้สีย หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ประวัติการศึกษา 
Philosophy (International Business) , Concentration : Finance and Marketing, Asian Institute of 
Technology  (Business Administration), Salem State College, Massachusetts, U.S.A,  
 บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 ประกาศนียบตัรวิชาชพี (การบัญชี) กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
ประวัติการทํางาน 
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธรุกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ตําแหน่งกรรมการ (ตําแหนง่เหรญัญิก) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                 ตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการ 
        มหาบัณฑิตและหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต  
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี (มหาชน) จํากัด  ตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ชื่อ  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2558 
(ระยะเวลาการเปน็กรรมการบริษัท ณ 30/4/2563 จํานวน 4 ปี 7 เดือนกรณีได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการในครั้ง
นี้จะมีระยะเวลาที่ดํารงตาํแหน่งเป็น 7 ปี 7 เดือน) 
อายุ 34 ป ี  ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นกรรมการอิสระทีส่ามารถให้ความเห็นอย่างเปน็อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ประวัติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการคิดเปน็ร้อยละ 100  
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรอ้ยละ 100  
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัทเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบรษัิทจดทะเบียน หรือ  บริษัทจํากัด 
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผา่นมา  -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)  -ไม่มี- 
ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการทั่วไป 
   ปีที่สาํเร็จการศึกษา  พ.ศ.  2556 
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) สาขาการบัญชี 
    ปีที่สาํเร็จการศึกษา  พ.ศ.  2552 
ประวัติการทํางาน 
2552 – ปัจจุบัน ทํางานเป็นนักบัญชีอิสระ     



ประวัติกรรมการแต่งต้ังใหม่ ประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเพ่ิมและแต่งต้ังกรรมการ 
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นายบญุญพัฒน์ สุวรรณมาศ 
 

ประวัติการทํางาน 5 ป ี
2563 ถึง ปัจจุบัน อาจารย์สอนพิเศษ คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

อาจารย์รบัเชญิ      วิทยาลัยนานาชาติ  

2561 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ ์    NOVA LEARNING 

SYSTEMS 

2559-2561  กรรมการผู้จัดการ     KPN ACADEMY 

2558-2559  ผู้จัดการทั่วไป      KPN MUSIC CO., LTD. 

2556-2558  ผู้ช่วยผู้จัดการ       KPN MUSIC CO., LTD. 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจํากัด คือ Nova Learning systems เปน็บริษัทที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ประวัติการอบรม 

Director Certification Program (DCP) Class#214/2558 

Digital Transformation for CEO. (DTC) Class#2/2563  

Risk Management Teaching Multi-Cultural Groups Learning Assessments  
 

ประวัติการศึกษา 
Master of Arts, Teaching   University of Southern California(USC) 

Bachelor of Science, Political Science  University of California, Irvine (UCI) 
                                

ความเห็นของคณะกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและความสามารถ
ของนายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ แล้วมีความเหมาะสมที่จะดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการเป็นอิสระ จึงเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานําเสนอต่อที่ผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งต้ังเปน็กรรมการอิสระของบริษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 
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วาระที่ 7 พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคหน่ึงกําหนดว่า “ห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสอง
กําหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง กําหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง โบนัส 
โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000 บาท  ถึง 70,000 บาท 
2. เบ้ียประชุม ครั้งละ 6,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการประจําปี 2563 มีจํานวน 3,500,000 บาท  ทั้งน้ีค่าตอบแทนกรรมการไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่อย่างใด โดยค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 มีจํานวน 2.47 ล้านบาท แบ่งเป็น
ค่าตอบแทนประจํามีจํานวน 1.97 ล้านบาท ค่าเบ้ียประชุมฯจํานวน  0.2 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิน้ 8 ท่าน ดังน้ี 
1. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี   
2. นายสุทัศน์ จันก่ิงทอง 
3. นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน 
4. นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอนันเดซ 
5. นางสาวกุลชญา วัฒนา 
6. นายเอ สัจเดว์ 
7. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ 
8. นายกิตณรงค์ ติรขจร 

กรรมการลําดับที่ 2-5  เป็นกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนประจําในรูปเงินเดือนผู้บริหาร  
กรรมการลําดับที่ 1, 6-8  มคี่าตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000 – 70,000 บาท และได้รับค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ ครั้งละ 6,000 บาท  
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 สําหรับวาระน้ี  กรรมการผู้มสี่วนได้เสียโดยตรง ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ทั้งน้ีกรณีผู้ถือหุ้น
มอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ ที่มสี่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าว
สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถอืหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอ่ืน 



เอกสารประกอบวาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563 
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พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชสีําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทน 

 

พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทน ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

ในปี 2562 ได้ตรวจสอบบัญชีภายในกําหนดระยะเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ปี 2562 ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จํานวน  6,095,170 บาท  
ปี 2563 ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) จํานวน 6,300,000 บาท 

ค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จํานวน 204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36  
ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Non audit fee) เบิกตามที่จ่ายจริง 
บริษัท กรินทร ์ออดิท เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559  
ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังในปี 2563 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี   
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 12 บริษัท มีดังน้ี  

1. นายวิเชียร ปรุงพาณิช   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851   และ/หรือ 
2. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713   และ/หรือ 
3. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897   และ/หรือ 
4. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722   และ/หรือ 
5. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675   และ/หรือ 
6. นางสาวกชมน ซุ่นห้วน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ 
7. นางสาวกัญจน์วารัท ศักด์ิศรบีวร   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273 

 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย มผีูส้อบบัญชีมีดังน้ี 

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรอื 
2. นายจิโรจน์ ศิรโิรโรจน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรอื 
3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 
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ประวัติผูส้อบบัญชีบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
 
 

ชื่อ     นายเจษฎา หังสพฤกษ ์
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759   
     บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด                                       
อายุ     55 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประสบการณ์ทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตําแหน่งล่าสดุ 

2548 – ปัจจุบัน บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด ผู้ก่อต้ังและกรรมการ 

2546 – ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2558 – ปัจจุบัน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   (องค์การมหาชน) อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไม่มี 

รายละเอียดการติดต่อ  บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
     72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ช้ัน 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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ประวัติผูส้อบบัญชีบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
 
 
 
 

ชื่อ     นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113         
     บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด                                        
อายุ     54 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

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

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

ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไม่มี 

รายละเอียดการติดต่อ  บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
     72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ช้ัน 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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ประวัติผูส้อบบัญชีบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทย่อย 
 
 
 
 
ชื่อ     นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 
     บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด                                       
 
อายุ     44 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  

     ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

ประสบการณ์ทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตําแหน่งล่าสดุ 

2548 – ปัจจุบัน บริษัท กรินทร ์ออดิท จํากัด กรรมการผู้จัดการ 

2546-2547 Grant Thornton ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส 

2541-2545 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
 
จํานวนหุ้นที่ถือในบริษัท  ไม่มี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไม่มี 

รายละเอียดการติดต่อ  บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
     72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ช้ัน 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 บรษิัทย่อย บริษทัร่วม มีความเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ ่และ ผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไมน้่อยกว่า 3 คน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทน้ันเป็นไปตาม
ข้อกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และและตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

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

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

3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ สว่นใด้เสียทางการเงิน
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญห่รือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ทีม่ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอํานาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ ่ ผูม้ีอํานาจควบคุม หรอืบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บรษิัทย่อย 
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5. กรรมการอิสระจะต้องทําหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ 
ผู้บริหาร หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัรวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องหรือญาติกรรรมการอิสระ
จะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของนิติบุคคลที่เป็นสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

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

7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรอื ไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ับเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบรษิัทย่อย 

8. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ
การดําเนินงานของบริษัท 



ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
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ชื่อ   นายกิตณรงค์ ติระขจร 
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ   49 ปี  
ดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน  

ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย 2563 จํานวน 10 เดือน 

เป็นกรรมการอิสระทีส่ามารถให้ความเห็นอย่างเปน็อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ประวัติการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการคิดเปน็ร้อยละ  75 (นับจากวันที่แต่งต้ังเม่ือ 1 กรกฎาคม 2562) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ร้อยละ 100 (นับจากวันที่แต่งต้ังเม่ือ 1 กรกฎาคม 2562) 

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีที่ผา่นมา  -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไม่มี- 

กรรมการผู้รบัมอบฉันทะเปน็กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวาระที่ 7 

และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืน ๆ  ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบัติการ ในบรษัิท เคพีเอ็น อคาเดม่ี จํากัด  

เป็นธุรกิจที่ไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ไม่มีการดํารงตําแหน่งในบรษัิทที่มีส่วนไดเ้สีย หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ประวัติการศึกษา-อบรม  

ปริญญาตรี  คณะบริหารการจัดการทั่วไป ราชภัฎธนบุร ี
ประวัติการทํางาน 

2562 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) 
2560 ถึงปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบติัการ KPN Academy Co.,Ltd. 
2558-2560  กรรมการผู้จัดการ  KPN Tutoring Co.,Ltd. 
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หมวด 4 คณะกรรมการ 

  ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกินกว่า 11 คน ไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
  ข้อ 13 ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง 
การเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือคราวละหลายคนเป็นรายคณะก็ได้ตามแต่ผู้ถือหุ้น
จะเห็นสมควร บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
  ข้อ 23 วรรค2 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม 
เบ้ียเลี้ยง โบนัส 

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับ

แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สามวันก่อนการประชุม โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กําหนดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นมิสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยต้องทําเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมาย
กําหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่าย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงช่ัวโมงจํานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมน้ันไม่ใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
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ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 36 การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนน้ัน จะกระทําด้วยวิธีใดให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 
หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
  ข้อ 37 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 
  ข้อ 38 บริษัทต้องจัดให้มีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน
และต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอย่างน้อยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 
  ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี 

1. สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี 

2. รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
  ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
   เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
  ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
บัญชีกําไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมครั้งน้ันแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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เอกสารหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชุม วิธกีารมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการประชุม 

1. เอกสารที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 

1) กรณีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง หรือ บัตร

ประจําตัวข้าราชการฉบับจริงเพ่ือลงทะเบียน 
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจําตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือ

เดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพ่ือลงทะเบียน 
1.3 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ(เอกสารแนบ1) 

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมน้ี 
2.2 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบ

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

2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถอืหุ้น ตามข้อ (1) และผูถ้ือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้อง  

2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
2.5 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(เอกสารแนบ1) 

          กรณนีิติบุคคล 
1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) เข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1) 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ถือหุ้นซึ่ง

รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนติิบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้น 

1.3 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม(เอกสารแนบ1) 
2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 

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

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

2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม)  ซึ่งเป็นผู้
มอบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

2.4 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 
2.5 เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ(เอกสารแนบ1) 

กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเปน็นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งต้ัง
ให้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปน็ผูร้ับฝากและดูแล 

1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ สามารถ Download ได้จาก  
www.aqestate.com  ซึ่งมใีห้เลือก 3 แบบ (ใหใ้ช้แบบใดแบบหน่ึง) ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉนัทะ   ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามโดยผู้มี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลกัฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ 

(1.1)  หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน 
หนังสือมอบฉันทะแทน 

(1.2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) 

(1.3)  เอกสารเพ่ือการเข้าร่วมการประชุมฯที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ 
      (เอกสารแนบ1) 

2)  ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจําตัว 
    ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือ  
    ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

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

� แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
� แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
� แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังน้ี 

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

บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 
3 การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 2 ช่ัวโมง  หรือต้ังแต่เวลา   12.00 น เปน็ต้นไปใน
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร เอคิว เอสเตท   ตามแผนทีส่ถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมน้ี 

ทั้งนี้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธทิี่จะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทน
ของผู้ถือหุน้ทีมี่สิทธเิข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 
4 การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1) หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 
1.1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีลงคะแนนในใบลงคะแนน 

โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิออกเสียงได้หน่ึงคะแนน ซึง่ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉนัทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

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

2) วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายดําเนินการประชุมจะช้ีแจงรายละเอียด

วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 
1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดําเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระ โดยจะมีการเปิดโอกาสให้สอบถามและขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนใน
ใบลงคะแนน และเก็บใบลงคะแนนเพ่ือรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ 

2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับจากจํานวนใบลงคะแนนในแต่วาระ บริษัทจะขอเก็บใบ
ลงคะแนนกรณีที่ งดออกเสยีง และ ไม่เหน็ด้วย ในกรณีที่เก็บใบลงคะแนนได้ไม่หมดไม่ว่า
ในกรณีใด ทางบริษัทจะนับจาํนวนเสียงดังกล่าวเป็น “เหน็ด้วย” 
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3) มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปนี ้
1) กรณีปกติ  ใหค้ือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด 

2) กรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก.) การเพ่ิมทุนหรอืลดทุนของบริษัทฯ 
ข.) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ 

5. ขั้นตอนในการประชุมฯ 
1) ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ จะดําเนินการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นตามวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น ประจําปี 2563 
2) ในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูได้โดยให้ประธานในที่ประชุมฯ ดําเนินการตามวาระได้

ช้ีแจงข้อมูลตามวาระน้ัน ๆ  ในกรณทีีผู่้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลกรณีมขี้อสงสัยที่เก่ียวกับวาระน้ัน ๆ ขอ
สงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูลตามวาระน้ัน ๆ เมื่อประธานในที่ประชุมฯได้ตอบข้อสอบถามข้อมูล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว  

3) ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามวาระ และขอให้ส่งใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท  การเก็บใบ
ลงคะแนนตามวาระนั้น   

4) เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนในสว่นที่เห็นด้วยลงในกล่องที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
ก่อนออกจากห้องประชุมฯ เพ่ือที่บริษัทฯจักได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
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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
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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 
 

  





 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Q     E S T A T E  

AQ Square Building, 102 Rimklongbangkapi Road, (Jaturatid Road) 
Bangkapi, Huai Khwang District, Bangkok, Thailand 10310 

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




