
วันที่ 4 เมษายน 2565 

เรื่อง   เชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

เรียน    ผูถือหุนบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (e-AGM) ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของกับการประชุมผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส  โดยมีวาระการประชุมดังน้ี 

วาระที่ 1   รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหเสนอรายงานการดําเนินงานประจําป 2564 (วาระน้ีเปนวาระเพื่อทราบ) 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

งบการเงินน้ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ อนุญาตแลว 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับรอบการดําเนินงาน 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับรอบการดําเนินงานป 2564 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระคือนายไมเคิล 

อเลคซานเดอร เฟอรนันเดซ และนายวรวุฒิ หลทวมทวีกุล เปนกรรมการบริษัทอีกวาระ

หน่ึง 

วาระที่ 5  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการป 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการป 2565 จํานวน 3.5 ลานบาท มี

จํานวนเทากับป 2564 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีป2565 

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งใหบริษัท กรินทร ออดิท จํากัดเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัท โดยผูสอบบัญชีเปนผูสอบที่บริษัท กรินทร ออดิท จํากัดเปนผูมอบหมาย โดยมีคา

สอบบัญชี จํานวน 6,441,000 บาท(คาสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2564จํานวน140,000บาท 

หรือคิดเปน รอยละ 2.2 ) 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9 (1)  การโอนหุนน้ันทําใหบริษัทเสียสิทธิ และ/หรือผลประโยชนที่บริษัทจะ

พึงไดรับตามกฎหมาย  โดยยกเลิกขอบังคับบริษัท ขอ 9 (1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการยกเลิกขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9(1) 

 โดยมติคณะกรรมการ 

 (นายชํานาญ วังตาล)  (นายไมเคิล อเลคซานเดอร วิลเล่ียม เฟอรนันเดซ) 

        กรรมการ    กรรมการ        
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บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 100,337   111,157  6,175  19,873  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 8 179,770   256,440  627,568  874,397  

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 9  - 412,145 1,413,371  1,806,119  

สินคา้คงเหลือ 10 1,005,553  1,679,755 484,862  1,001,967  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   -  -    -  -  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 11 310,000   1,072,160 310,000  1,072,160  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 12   395,000  -  247,000   -  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย 

ทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 13  -  115,060   -  -  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,990,660  3,646,717  3,088,976  4,774,516  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14   -  -    7,661   35,473

เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 15   57,010   72,041   13,819   50,264

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 16 2,102,454  900,000  2,102,454  900,000   

เงินลงทุนในหุน้สามญัทีมีเงือนไขการซือคืน 9 312,959    - 312,959    -  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีไม่หมุนเวยีนอืน 3,089   3,229  539  508   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 17   -  -    -  -  

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 18 9,271   8,454  259,288  264,793  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 985,890   1,059,019  13,997  22,235  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 147,678     225,932 5,252    8,641

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 21 1,048   1,067  46  61   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 23 357,476   790,977  43,093  35,991  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,976,875  3,060,719  2,759,108  1,317,966  

รวมสินทรัพย์ 5,967,535  6,707,436  5,848,084  6,092,482  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

ลงชือ .................................................................กรรมการ    ลงชือ .....................................................................กรรมการ

  (นายชาํนาญ วงัตาล)    (นายไมเคิล อเลก็ซานเดอร์ วลิเลียม เฟอร์นนัเดช)

1
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บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน  - 2,961   -  -  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 24 144,047   344,435 186,673  180,845  

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1, 26 35,200   17,823 21,093  1,073  

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 27 18,136   59,760 3,688  3,456  

เงินกูย้มืระยะสนั 990   990     -  -  

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 28  - 425   -  425

ประมาณการหนีสินหมุนเวยีนอืน 1, 25 3,033,085  3,036,602 2,986,835  2,986,584 

หนีสินทางการเงินหมุนเวยีน 25,482   25,482    -  -  

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,256,940  3,488,478  3,198,289  3,172,383  

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินระยะยาว 1, 26 11,572   23,418    -  -  

หนีสินตามสญัญาเช่า 27 45,690   48,124    2,055   5,608

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีไม่หมุนเวยีนอืน 3,670   2,972    2,611   434

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 5,666   5,988    -  -  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 28 5,440   4,730  3,503  3,150  

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 14.2 46,168   46,168  46,168  46,168  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 118,206   131,400  54,337  55,360  

รวมหนีสิน 3,375,146  3,619,878  3,252,626  3,227,743  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

ลงชือ .................................................................กรรมการ    ลงชือ .....................................................................กรรมการ

  (นายชาํนาญ วงัตาล)    (นายไมเคิล อเลก็ซานเดอร์ วลิเลียม เฟอร์นนัเดช)

2
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บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 29

- ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 294,012.03  ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 147,006,013  147,006,013  

หุน้สามญั 162,117.14  ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 81,058,571  81,058,571  

- ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 85,324.81 ลา้นหุน้ หุน้ละ 0.50 บาท 42,662,405  42,662,405  42,662,405  42,662,405  

ส่วนตาํกวา่มูลค่าหุน้ (32,759,548)  (32,759,548)  (32,759,548)   (32,759,548)  

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 153,537   153,537  153,537  153,537  

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเพิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย (47,939)  (47,939)    -  -  

ขาดทุนสะสม (7,416,064)  (6,920,952)  (7,460,936)   (7,191,655)  

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ 2,592,391  3,087,503  2,595,458  2,864,739  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  (2)  55   -  -  

ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ 2,592,389  3,087,558  2,595,458  2,864,739  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,967,535  6,707,436  5,848,084  6,092,482  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง

ลงชือ .................................................................กรรมการ    ลงชือ .....................................................................กรรมการ

  (นายชาํนาญ วงัตาล)    (นายไมเคิล อเลก็ซานเดอร์ วลิเลียม เฟอร์นนัเดช)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

3
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บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)และบริษัทยอย 

หนวยพันบาท 

จากงบการแสดงฐานะทางการเงินประจําป 2564 บริษัทและบริษัทยอย มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 7,416.06 

ลานบาท และ งบเฉพาะกจิการ มผีลขาดทุนสะสมจํานวน 7,460.94 ลานบาท  

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกําไร 

ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทนุสะสมอยูหามมิใหแบงเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลจากเงินกําไรของบริษัท ท้ังน้ีจะตองไมมียอดขาดทุนสะสม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน ป 2564 งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 

รวมสินทรัพย 5,967,535 5,848,084 

รวมหน้ีสิน 3,375,146 3,252,626 

ทุน 42,662,405 42,662,405 

สวนตํ่ากวามูลคาหุน (32,759,548) (32,759,548) 

สวนเกินจากการลดทุน 153,537 153,537 

สวนตํ่ากวาทุนจากการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย (47,939) - 

ขาดทุนสะสม (7,416,064) (7,460,936) 

สวนของผูถือหุนสวนใหญสุทธิ 2,592,391 2,595,458 

หนาที่5/52

เอกสารแนบวาระที่ 3 งดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 

ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 



 

บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

กรรมการ 

กลุมบุคคลที่ถูกแตงต้ังโดยผูถือหุน ทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานบริษัทและกํากับ

ควบคุมดูแลใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

ใหแกกิจการและกอใหเกิดประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน  การเขาเปนกรรมการในบริษัทไดน้ัน จะตองมี

คุณสมบัติตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือเปนคุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติหนาที่

จะตองทําดวยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต โดยกรรมการทุกคนจะมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางเทา

เทียมกัน ซึ่งถูกกําหนดใน พ.ร.บ. มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  และ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 

กรรมการอิสระ 

กรรมการที่มิไดมีสวนรวมในการบริหารและไมมีสวนไดเสียในทางการเงิน กลาวคือ มีความเปนอิสระจากผูถือ

หุนใหญหรือกลุมของผูถือหุนใหญและผูบริหารของบริษัท ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 แตตองไมนอยกวา 

3 คน และตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด  กรรมการอิสระถือ

เปนอีกหน่ึงกลไกสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อชวยดูแลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยทําหนาที่

สนับสนุนนโยบายที่เปนประโยชนตอผูถือหุน หรือคัดคานเมื่อเห็นวาบริษัทอาจตัดสินใจไมเปนธรรม  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการชุดยอยที่มีคุณสมบัติความเปนกรรมการอิสระตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไมเปนกรรมการที่มีสวนในการตัดสินใจในการดําเนินกิจการ หรือมี

อํานาจควบคุมบริษัท อีกทั้ง มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่กรรมการตรวจสอบ โดย

อยางนอยหน่ึงคนตองสามารถสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ดูแล

เรื่องรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ของบริษัท ดูแล

รายการตาง ๆ ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน รวมทั้งการตรวจสอบการกระทําที่อาจมิชอบ หรือ

รายการที่มีความเกี่ยวโยงกันของกรรมการและหรอืผูบริหารระดับสงู ตลอดจนมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ

วาคณะกรรมการบริหาร ไดปฏิบัติหนาที่ตามกรอบที่ไดรับมอบอํานาจหรือไม  
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 



 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการชุดยอยที่ทําหนาที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของบริหารระดับสูง 

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และคาตอบแทนของกรรมการเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติ 

โดยการพิจารณาคาตอบแทนควรคํานึงถึงอํานาจ หนาที่ ปริมาณความรับผิดชอบ และความสามารถในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเปาหมาย  คณะกรรมการชุดยอยที่ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการ

ในการสรรหา กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูงเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณเหมาะสม และเปนอิสระ  

การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการสรรหากรรมการและการพิจารณาคาตอบแทนกรรการ

สําหรับกจิการเปนเรื่องสําคัญ บริษัทมีนโยบายกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูมหีนาที่พจิารณาและ

กลั่นกรองการสรรหากรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยไดมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน โดยมีเกณฑการพจิารณาถึงความเหมาะสมและประสบการณทีผ่านและมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑของสนง.ก.ล.ต. ทัง้น้ีบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทยีบในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันกบับริษัทฯ และ

นําเสนอช่ือบุคคลทีเ่หมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระของบริษัท   

ท้ังน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 มีวาระแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม

วาระจํานวน 2 ทาน บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ

ของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรใหผูถือหุนสามารถเสนอรายชือ่ผูท่ีจะคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 17 

มกราคม  จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนสงรายชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการ

คัดเลือกในวาระแตงต้ังกรรมการของบริษัท 
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 



ชื่อ  นายไมเคิล อเลคซานเดอร วิลเลี่ยม เฟอรนันเดซ 

ตําแหนง กรรมการบริหาร 

อาย ุ   52 ป  

ดํารงตําแหนงกรรมการ 21 กุมภาพันธ 2563 – ปจจุบัน  

ระยะเวลาการเปนกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย2565 จํานวน 2 ป 2 เดือน กรณีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงก็

จะมีระยะเวลาดํารงตําแหนงกรรมการเปน 5 ป 4 เดือน 

ไมมีความสัมพันธระหวางผูบริหาร หรือ บุคคลท่ีเก่ียวของ 

คาตอบแทนท่ีไดรับเปนเงินเดือนผูบริหาร ไมไดรับรับเบ้ียประชุมฯและไมมีคาตอบแทนกรรมการชุดยอย  

ไมมีคาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากสวัสดิการพนักงาน 

ประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เขารวมประชุมคณะกรรมการคิดเปนรอยละ  91  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปท่ีผานมา  -ไมม-ี 

สัดสวนการถือหุนของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)    -ไมมี- 

การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน       -ไมมี- 

ไมมีการดํารงตําแหนงในบริษัทเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือบริษัทท่ีอาจมีการขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมีการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ประวัติการศึกษา 

BSBA    Finance & Marketing   University of Denver , Colorado  

ประวัติการทํางาน 

17 ต.ค. 2562  - ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) 

21 ก.พ. 2563- ปจจุบัน   กรรมการบริหาร   เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) 

มิ.ย. 2562 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน บมจ.ฟูดส แคปปตอล  

มีค. ถึงปจจุบัน เจาหนาท่ีกลยุทธ  บจก.พิโก คอปอเรชั่น 

หนาที่ 8/52

เอกสารแนบวาระที่ 4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาะ 



 

ตําแหนง   กรรมการบริหาร 

ไดรับการแตงต้ังเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 (ระยะเวลาการเปนกรรมการบริษัท ณ 30/4/2565 จํานวน  1 ป 2 

เดือน(กรณีไดรับพิจารณาดํารงตําแหนงกรรมการในครั้งน้ีจะมีระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงเปน 4 ป 2 เดือน) 

อายุ 41 ป  ไมมีการถือหุนของบริษัทฯ 

ไมมีความสัมพันธระหวางผูบริหาร หรือ บุคคลท่ีเก่ียวของ 

คาตอบแทนท่ีไดรับเปนเงินเดือนผูบริหาร ไมไดรับรับเบ้ียประชุมฯและไมมีคาตอบแทนกรรมการชุดยอย  

ไมมีคาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากสวัสดิการพนักงาน 

ประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เขารวมประชุมคณะกรรมการคิดเปนรอยละ 91   เน่ืองจากรับตําแหนงเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปท่ีผานมา  -ไมม-ี 

สัดสวนการถือหุนของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไมม-ี 

การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืน  

ไมมีการดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ไมมีการดํารงตําแหนงในบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ประวัติการศึกษา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน 

 25 ก.พ.2564-ปจจุบัน   กรรมการบริหาร  บมจ. เอคิว เอสเตท 

 ก.ค. 2555 – ก.พ. 2563 รองประธานกรรมการ RHB Securities(Thailand) Public Co.,LTD. 

 ต.ค.2560 –ก.ย. 2561  Digital Marketing Director The Million Link Co.,Ltd. 
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เอกสารแนบวาระที่ 4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาะ 



 

ในวาระนีบ้รษิัทฯ ไดเปดโอกาสใหแกผูถือหุนในการเสนอบคุคลเพื่อเขาคดัเลอืกเปนกรรมการ

ของบรษิัท ฯ โดยบรษิัทไดแจงขาวผานระบบตลาดหลักทรพัยฯในวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 28 

กุมภาพนัธ 2565 ผลปรากฎวาไมมีผูถือหุนสงบคุคลเพือ่เขารบัการคดัเลือกในตําแหนงกรรมการแต

อยางใด 
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เอกสารแนบวาระที่ 4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาะ 



วาระท่ี 5 พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคหน่ึงกําหนดวา “หามมิใหบริษัทจายเงิน

หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และวรรคสองกําหนดวา “ใน

กรณีที่ขอบงัคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุม 

ขอบังคับของบริษัท ขอ 23 วรรคสอง กําหนดวา “กรรมการของบริษัทมสีิทธิไดรบัคาตอบแทนในการปฏิบัติ

หนาที่ อันไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

โครงสรางผลตอบแทนกรรมการ 

1. คาตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000 บาท  ถึง 70,000 บาท

2. เบี้ยประชุม ครัง้ละ 6,000 บาท

3. ไมมีผลประโยชนอ่ืนใด แตไมรวมถึงสวัสดิการท่ีใหกับพนักงานท่ัวไป

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทน  กรรมการประจําป 2565 มีจํานวน 3,500,000 บาท  ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการไมมีการเปลี่ยนแปลง 

จากป 2564 แตอยางใด โดยคาตอบแทนกรรมการป 2564 มีจํานวน 2.18 ลานบาท แบงเปนคาตอบแทนประจําป 

จํานวน 2.01 ลานบาท คาเบี้ยประชุมฯจํานวน  0.17 ลานบาท  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ทาน ดังนี้ 

1. นายอวยชัย กุลทิพยมนตรี

2. นายชํานาญ วังตาล

3. นายไมเคิล อเลคซานเดอร วิลเลี่ยม เฟอนันเดซ

4. นายวรวุฒิ ไหลทวมทวีกุล

5. นายเอ สัจเดว

6. นายเอกชัย ติวุตานนท

7. นายสุภชัย สถิตยวิมล

กรรมการลําดับที่ 2-4  เปนกรรมการบรหิารไดรบัคาตอบแทนประจําในรปูเงินเดือนผูบรหิาร  

กรรมการลําดับที่ 1, 5-7  มีคาตอบแทนประจํา เดือนละ 25,000 – 70,000 บาท และไดรับคาเบี้ยประชุมกรรมการ 

ครั้งละ 6,000 บาท  

หนาที่ 11/52

เอกสารแนบพิจารณาวาะที่ 5 เร่ืองกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 



 

การลงมติ 

มติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 

(2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

สําหรับวาระน้ี  กรรมการผูมสีวนไดเสียโดยตรง ของดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ทัง้น้ีกรณีผูถือหุนมอบ

ฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ ที่มสีวนไดเสียโดยตรงในวาระน้ีเปนผูรบัมอบฉันทะ กรรมการดังกลาวสามารถใชสทิธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดตามปกติ เวนแตผูถือหุนจะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเปนอยางอื่น 
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พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทน 

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทน ไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมีความสัมพันธ

กับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  

ในป 2564 ไดตรวจสอบบัญชีภายในกําหนดระยะเวลา คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ป 2564 คาสอบบัญชี (Audit Fee) จํานวน  6,301,000 บาท  

ป 2565 คาสอบบัญชี (Audit Fee) จํานวน 6,441,000 บาท 

คาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอย เพิ่มข้ึนจากป 2564 จํานวน 140,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.22 

คาใชจายอื่น (Non audit fee) เบิกตามที่จายจริง 

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เริ่มเปนผูสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอยป 2559 -2564 

ในกรณีที่ผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังในป 2564 รวมเปนระยะเวลา 7 ป   

ผูสอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย มีผูสอบบัญชีมีดังน้ี 

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด โดยมผีูสอบบญัชี  10 ทานดังน้ี 

1. น.ส.กรรณิการ วิภานุรัตน   ทะเบียน 7305 และ/หรือ 

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน   ทะเบียน 5113 และ/หรือ 

3. นางสาวนงลักษณ พัฒนบัณฑิต  ทะเบียน 4713 และ/หรือ 

4. นางสุมนา เสนีวงศ ณ อยธยา  ทะเบียน 5897 และ/หรือ 

5. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา   ทะเบียน 3675 และ/หรือ 

6. นายวรพล วิริยะกลุพงศ   ทะเบียน 11181 และ/หรือ 

7. นายพจน อัศวสันติชัย   ทะเบียน 4891 และ/หรือ 

8. นายวิเชียร ปรุงพาณิช   ทะเบียน 5851 และ/หรือ 

9. นางสาว กชมน ซุนหวน   ทะเบียน 11536 และ/หรือ 

10. นายไกรแสง ธีรนุลักษณ   ทะเบียน 5428 

จึงขอเสนอผูสอบบัญชีทั้ง 10 ทาน เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด 

(มหาชน)และบริษัทยอย หรือ ผูสอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด มอบหมายใหเปน

ผูสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอย 

 ทั้งน้ีผูสอบบญัชีของบริษัท กรินทร ออดิท ทัง้ 10 ทานไมมีความสัมพันธ หรอื สวนได

เสียกบั บริษัท บริษัทยอย  ผูบรหิาร หรือบุคคลทีเ่กี่ยวของ  
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กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที 

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

2548-ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ 

2546-2547 Grant Thornton ผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวุโส 

2541-2545 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา 

2550 บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2541 บญัชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ

2546 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต* 

 ทะเบียนเลขที  

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

IOD’s Director certification program (33/2019) ประเทศไทย 

IOD’s Director Accreditation Program (147/2018)  ประเทศไทย 

IOD’s Anti – Corruption : The Practical Guide (22/2015) ประเทศไทย 

Grant Thornton Horizon ประเทศไทย 

Thai GAAP Update ประเทศไทย 
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ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ กลุ่มบริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทั มนัคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

วสัดุก่อสร้าง กลุ่มบริษทั ไดนาสตีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

การคา้และคา้ปลีก กลุ่มบริษทั เจมาร์ท จาํกดั (มหาชน) 
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จิโรจ ศิริโรโรจน์ ทะเบียนเลขที  

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

2553-ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั กรรมการ 

2536-2552 บริษทั รอแยลเฮา้ส์ จาํกดั ทีปรึกษาทางดา้นบญัชี 

2531-2536 บริษทั สาํนกังาน เอสจีว-ี ณ ถลาง จาํกดั ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา 

2539 บญัชีมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

253  บญัชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ

2540 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต* 

ทะเบียนเลขที  

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

Senior Development School ประเทศมาเลเซีย 

Firmwide Audit Staff Training School ประเทศฟิลิปปินส์ 
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ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

กลุ่มอุตสาหกรรม บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ กลุ่มบริษทั บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทั ยซิูตี จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มพลงังาน บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอย ีจาํกดั (มหาชน) 
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นงลักษณ์ พฒันบัณฑิต ทะเบียนเลขที  

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

2555-ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

2550-2555 บริษทั ปภาพฒัน์ สอบบญัชีและทีปรึกษา 

จาํกดั 

กรรมการ 

2546-2550 บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ผูช่้วยกรรมการบริหารฝ่ายตรวจสอบ 

2535-2546 บริษทั สาํนกังาน เอสจีวี ณ ถลาง จาํกดั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา 

2543 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2535 บญัชีบณัฑิต       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ

25 -  คณะทาํงานศนูยติ์ดตามมาตรฐานการสอบบญัชีระหว่างประเทศ 

2539 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต* 

ทะเบียนเลขที  

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย
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การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

How to Develop a Risk Management Plan ประเทศไทย 

Director Accreditation Program - DAP รุ่น 126/2016 ประเทศไทย 

KPMG Audit Methodology Training ประเทศไทย 

Risk Management Training ประเทศไทย 

IFRS Training ประเทศไทย 

US GAAP ประเทศไทย 

Accountants and internal audit work ประเทศไทย 

Prepare accountants to be Certified Internal Audit ประเทศไทย 

Audit by Computer Training ประเทศไทย 

Management Seminar สหรัฐอเมริกา 

Business Process Risk  Consulting Training สหรัฐอเมริกา 

Advance Business Audit ประเทศมาเลเซีย 

Senior In-charge Essential ประเทศมาเลเซีย 

ประสบการณ์การด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

กลุ่มสถาบนัการเงิน บริษทั หลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลีก บริษทั เซ็นคาร์ จาํกดั (หา้งสรรพสินคา้คาร์ฟร์ู) 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย/์ 

ก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทั เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 

กลุ่มบริษทั เซ็กโก ้จาํกดั 

บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจการคา้ บริษทั บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั คอมพาสส์ อีสส์ อินดสัตรี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เมืองทอง ไซโก จาํกดั 
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ประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจสอบภายใน / ระบบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

สถาบนัการเงิน บริษทั ศกัดิสยามลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั กรุงไทย การ์ด จาํกดั 

ธุรกิจอุตสาหกรรม บริษทั ออลล่า จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ฟินิกซ ์ พลัพ ์แอนด ์เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน) 

รถยนตใ์หเ้ช่า บริษทั  มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จาํกดั 

ประสบการณ์การทํางานด้านการตวจสอบเป็นกรณพีเิศษ 

อุตสาหกรรม บริษัท 

บริการ บริษทั ไทยแอร์พอร์ต กราวด ์เซอร์วิส จาํกดั 

อาหาร บริษทั ตรัง อาหารทะเล  จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การทํางานด้านการตวจสอบประมาณการข้อมูลทางการเงนิ 

อุตสาหกรรม บริษัท 

กองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มบริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บางกอก เทเลคอม จาํกดั 

ธุรกิจตดัเยบ็ กลุ่มบริษทั คาสเตอร์พีค จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกิจโรงแรม บริษทั โรงแรม อิมพีเรียล สมุย จาํกดั 

กลุ่มยานยนต ์ บริษทั คาวาซากิ มอเตอร์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

กลุ่มบริษทั สวีเดน มอเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มเทคโนโลย ี กลุ่มบริษทั ดาตา้แมท จาํกดั (มหาชน) 

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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สุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ทะเบียนเลขที 

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท      ตาํแหน่งล่าสุด 

มิ.ย 2561 –ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

2554–2560 กองทุนการออมแห่งชาติ/ภาครัฐ                     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี

-กระทรวงการคลงั

บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั/รัฐวิสาหกิจ ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

-กระทรวงคมนาคม

2540– 2553 - กลุ่มธุรกิจ Non-Bank (Prepaid Card)        ผูบ้ริหารส่วนงานบญัชี

/ Settlement                และการเงิน/Controller

บริษทัเพยเ์มนทโ์ซลชูนั จาํกดั

- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ์

BMW (Thailand) Co., Ltd      ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี  

BMW Manufacturing Co., Ltd. ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชีตน้ทุน 

- กลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ,ปิโตรเคมิคอล, แก๊ส,และชีวภาพ 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟนิง จาํกดั      Finance Executive 

บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั)           ผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

- กลุ่มธุรกิจพลงังาน และก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

บริษทั บางกอกอินดสัเตรียลแก๊ส จาํกดั      ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี 

บริษทั ฟอร์ตุม้ โอแอนดเ์อม็ (ประเทศไทย) จาํกดั         ผูจ้ดัการส่วนงานบญัชี

การเงิน 

บริษทั อิตาเลียนไทย จาํกดั (มหาชน)      Finance Executive 

2538– 2539 - กลุ่มธุรกิจสถาบนัการเงิน / Compliance 

บริษทัจาร์ดีน เฟรมมิง ธนาคม เซเคียวริตี จาํกดั      Compliance Executive 

2531– 2534 - กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบญัชี,ควบคุมภายในและวางระบบบญัชี

บริษทั สาํนกังาน เอสจีว-ีณ ถลาง จาํกดั      ผูต้รวจสอบบญัชีอาวุโส 
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ประวตักิารศึกษา 

ปี  วุฒิการศึกษา             สถาบัน 

2537   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา-การบริหารการเงิน    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

2530   บญัชีบณัฑิต               มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

คุณวุฒ ิ

ปี  คุณวุฒ ิ สถาบัน 

2542   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ทะเบียนเลขที  

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย 

การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

และผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชี 

PTT CFO Project by Chulalongkorn University  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

Sight Seeing the Power Plant and Power Main Systems ประเทศมาเลเซีย 

New International Personnel of Fortum Group  ประเทศฟินแลนด ์

Firmwide Audit Staff Training School ประเทศฟิลิปปินส์ 

หลกัสูตรฝึกงานสาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

กลุ่มผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทั พรอคเตอร์ แอนด ์แกมเบิล เทรดดิง จาํกดั 

(มหาชน) 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกดั 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  บริษทั ศรีราชา มนัอดัเมด็ จาํกดั 

บริษทั คาร์กิลล ์สยาม จาํกดั 

กลุ่มอุตสาหกรรมเครืองใชไ้ฟฟ้า บริษทั มิตซูชิตะ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จาํกดั 

กลุ่มสถาบนัการเงิน  บริษทั ซิตีคอร์ป คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

บริษทั บีบีซี ไฟแนนซ ์แอนด ์เซเคียวริตี จาํกดั 
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โกมินทร์  ลินปราชญา ทะเบียนเลขที 

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท  ตาํแหน่งล่าสุด 

ส.ค. 2562 –  ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั    กรรมการ 

2549 - 2561 บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จีเท็ค เทคโนโลย ีจาํกดั    Chief Finance Officer 

2542 – 2548 บริษทั ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย จาํกดั    Finance Director 

2541 – 2542 บริษทั เอส เอ พี ประเทศไทย จาํกดั    Financial Controller 

2538 – 2540 บริษทั แทนเด็ม คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั    Business Operation Manager 

2531 – 2534 - กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบญัชี, ควบคุมภายในและวาง    ผูจ้ดัการอาวุโส

ระบบบญัชีบริษทั สาํนกังาน เอสจีว-ีณ ถลาง จาํกดั

2553 – 2558 มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ ธนบุรี    อาจารยพิ์เศษหลกัสูตรปริญญา- 

   โท สาํหรับเจา้ของกิจการ 

2535 - 2544 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    อาจารยพิ์เศษวิชาสอบบญัชี 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลา  บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

พ.ค. 2558 – ก.ค. 2562 บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระและประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 

มี.ค. 2552 – เม.ย. 2558  บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

มิ.ย. 2558 – ก.ค. 2562 บริษทั ธนาสิริกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจ- 

สอบและกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน 

ต.ค. 2551 – มิ.ย. 2558 บริษทั ธนาสิริกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา      สถาบัน 

2528 บญัชีบณัฑิต                                                               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2529 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงทางการสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
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คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ   สถาบัน 

2532 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 ทะเบียนเลขที  

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

Director Accreditation Program (DAP) Thailand 

Six Sigma Training  Singapore 

Microsoft Controller Boot Camp  USA 

Best Practice  Taiwan 

Business Process Engineering  USA 

New Manager Seminar  USA 

Cost Productivity Management Program Singapore 

Senior Development School  Philippine      

ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

กลุ่มผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทั อุตสาหกรรมวิวฒัน์ จาํกดั 

บริษทั บีเอเอสเอฟ ไทย จาํกดั 

บริษทั สยามคราฟท ์จาํกดั มหาชน 

บริษทั อีโนเว่ รับเบอร์ จาํกดั 

บริษทั กระดาษไทย จาํกดั 

บริษทั รวมเกษตรกร จาํกดั 

ธนาคาร  ธนาคาร กรุงเทพพาณิชยการ จาํกดั 

โรงแรม  โรงแรม ฮิลตลั อินเตอร์เนชนัแนล 
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วรพล  วิริยะกลุพงศ์

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท  ตาํแหน่งล่าสุด 

พ.ย. 2563 –  ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

2550 - 2562 บริษทั แมคไทย จาํกดั     Chief Finance Officer 

2542 – 2550 บริษทั เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จาํกดั     Assistant Vice President 

(ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาเก็ต)    -Finance

2529 – 2541 บริษทั สาํนกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จาํกดั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

2542 - ปัจจุบนั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั อาจารยพิ์เศษวิชาสอบบญัชี

กรรมการ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ระยะเวลา บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

2550 – ปัจจุบนั บริษทั แหลมซุย จาํกดั  กรรมการ 

2551 – ปัจจุบนั มลูนิธิ แมค แฮปปี แฟมิลี  กรรมการ 

(Ronald McDonald House Charities Thailand) 

2559 – ปัจจุบนั บริษทั เอกชยัการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา  สถาบัน 

2529 บญัชีบณัฑิต                      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

2530 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงทางการสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2534 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2541 Master of Science – Information Systems University of Colorado at 

Denver 

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ   สถาบัน 

2555 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

2545 ผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) The Institute of Internal Auditors 

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย
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การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

Director Accreditation Program (DAP)  Thailand 

International Controller Training Conference   USA  

Internal Audit Conference  USA 

Internal Audit Training   The Netherlands 

Asian Internal Audit Seminar  Malaysia 

Management Problem Solving and Decision Making Program Thailand 

New Manager Seminar  USA 

Computer Risk Management School  Malaysia 

Continuous Improvement Thailand 

New In-charge Course  Philippines 

ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

วสัดุก่อสร้าง บริษทัไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทรี 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสร้าง จาํกดั 

บริษทั มหพนัธไ์ฟเบอร์ซีเมนต ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค บริษทั สยามคราฟท ์จาํกดั มหาชน 

บริษทั สุราษฎซี์ฟู้ ดส์ จาํกดั 

ธนาคาร ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน)

ประกนัภยั บริษทั สามคัคีประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน),  ปัจจุบนั: บริษทั ชบับ ์สามคัคีประกนัภยั  

จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ซนัอลัลายแอนซป์ระกนัภยั จาํกดั,

ปัจจุบนั: บริษทั ไอเอจี ประกนัภยั 

(ประเทศไทย)จาํกดัเทคโนโลยสืีอสาร

บริษทั เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชนั กดั 

 (มหาชน), ปัจจุบนั: บริษทั ทรู คอร์ 

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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พจน์ อัศวสันติชัย

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

2563 – ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั กรรมการ 

2535-2562 

-  

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

บริษทั ดี ไอ ทีซี จาํกดั 

รองประธานบริหารคนที 1 

กรรมการบริหาร 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา 

2535 

2537 

 ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขา การบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขาวิชาการสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒิ 

2539 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

หลกัสูตร นกับริหารระดบัสูงสหสัวรรษใหม่ มหาวิทยา

ธรรมศาสตร์ 
ประเทศไทย 

หลกัสูตร MINI MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 

หลกัสูตรการตรวจสอบภายดา้นคอมพิวเตอร์ สภาวิชาชีพบญัชีใน

พระบรมราชูปถมัภ ์
ประเทศไทย 

การอบรมการตรวจสอบการใชง้าน Data analytics ACL ประเทศไทย 

การเขียน Script &Robotic process บนโปรแกรม ACL Data 

analytics 
ประเทศไทย 

การอบรมผูข้อขึนทะเบียนผูส้อบบญัชีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

รุ่นที 1 และ รุ่นที 13 
ประเทศไทย 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL องคก์าร

สหประชาชาติ 
ประเทศไทย 

Microsoft Envision Summit 2019 AI is Game Changer! ประเทศไทย 

การฝึกอบรมเพือถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูรั้บใบอนุญาต โครงการ

เผยแพร่ความรู้เกียวกบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจดัทาํ

บญัชี การจาํแนกรายไดใ้นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. 

ประเทศไทย 

ศึกษาดูงานสาํนกังานสอบบญัชี RSM China ประเทศจีน 

ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม บริษัท

กลุ่มสถาบนัการเงิน บริษทั จี แคปปิตอล จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั เครดิตฟอร์ซิเอร์ลินน์ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จาํกดั 

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย THAIBMA 

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร บริษทั หอ้งเยน็เอเชียนซีฟดูส์ จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ไทยโคสโตเลจ จาํกดั 

บริษทั ทิมฟู้ ด จาํกดั 

กลุ่มประกนัภยัและประกนัชีวิต บริษทั นาํสินประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั จรัญประกนัภยั จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั แอด๊วานซไ์ลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั นิวอินเดียแอนชวัร์รันซ(์สาขาประเทศไทย) จาํกดั 

กลุ่มวสัดุก่อสร้าง 
บริษทั อึงชุนฮะ(1994) จาํกดั(เบสทโ์ฮม)ในเครือบริษทั เบสท-์แพค 

คอนกรีต จาํกดั 

บริษทั สุขกมล รัชดา จาํกดั 

กลุ่มโรงพยาบาล บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั โรงพยาบาลศิครินทร์(หาดใหญ่) จาํกดั 

บริษทั พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จาํกดั 
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อุตสาหกรรม บริษัท 

กลุ่มสิงพิมพ ์ บริษทั อมรินทร์ พรินติง จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั คาโดคาวะ อมรินทร์ จาํกดั 

บริษทั บล ูแมงโก พบัลิชชิง จาํกดั 

ยาและเวชภณัฑ ์อุปกรณ์

การแพทย ์
บริษทั แจก๊เจียอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ฟามาแคร์ จาํกดั 

บริษทั บางกอกยนิูเทรด จาํกดั 

บริษทั แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี แอนด ์เฮลทแ์คร์ จาํกดั 

บริษทั นูสกิน เอน็เตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จาํกดั 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก บริษทั ปัจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 

กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต ์ บริษทั เชอรี เสรีนา จาํกดั 

บริษทั สีไทยกนัไซเพนท ์จาํกดั 

บริษทั ไทยอาคิบะ จาํกดั 

กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ บริษทั ซีตี สตีล จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 

กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อม บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั(มหาชน) 

กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม บริษทั เดอะรีเจน้ท ์ชะอาํ โฮเต็ล จาํกดั 

บริษทั เจบีบี จาํกดั (โรงแรมอนนัตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด ์สปา) 

บริษทั เดอ ละไม จาํกดั 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร บริษทั นารายณ์พิซเซอเรีย จาํกดั 

กลุ่มอุตสาหกรรมสิงทอ บริษทั ไทย พาฝัน จาํกดั 

บริษทั ทียดูบับลิย ูเทคไทล จาํกดั 

บริษทั เอเชียการ์เมนต ์จาํกดั 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทวัไป บริษทั อินเตอร์ลิงค ์คอมมิวนิเคชนั จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ไทยแอร์พอร์ต กราวดเ์ซอร์วิส จาํกดั 

บริษทั มิตซูบิชิ เฮพวีอินดีสตรี จาํกดั 
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บริษทั นงนุชพทัยาการ์เดน้ ดีไซน์ จาํกดั 

บริษทั เจเนอรัล เอาทซ์อร์สซิง จาํกดั 

อุตสาหกรรม บริษัท 

หน่วยงานภาครัฐบาลและอืนๆ โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ องคก์ารมหาชน 

สถาบนัการคา้ระหว่างประเทศ องคก์ารมหาชน 

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ องคก์ารมหาชน 

ศนูยเ์ชียวชาญไฟฟ้ากาํลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สถานทีวิทยแุห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ศนูยอ์นุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย 

กองทุนสาํรองเลียงชีพและ กองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ 

กองทุนรวม กองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังาน การประปาส่วนภูมิภาคฯ 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ พนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน ) 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ TMBAM M Choice ซึงจดทะเบียนแลว้ 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยัฯ 

กองทุนสาํรองเลียงชีพ พนกังานองคก์ารสวนสตัว ์ซึงจดทะเบียนแลว้ 

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 

กองทุนเปิด JUMBO 25 

กองทุนเปิดJumbo plus ปันผลหุน้ระยะยาว 

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 

กองทุนเปิด Jumbo 25 ปันผลหุน้ระยะยาว 

กองทุนเปิดรวงขา้ว 2 

งานตรวจสอบภายใน บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั ชูไก จาํกดั(มหาชน) 

บริษทั เดอะเครน แหลงฉบงั จาํกดั 

บริษทั อุบลสหธรรมขนส่ง (1983) จาํกดั 

บริษทั คิงส์แพค็ อินดสัเตรีล จาํกดั 

บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ฟินนัซ่า ประกนัชีวิต จาํกดั 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งานตรวจสอบพิเศษ บริษทั ไดนาสตี กอลฟ์ แอนด ์คนัทรีคลบั จาํกดั และกลุ่มบริษทัในเครือ 

บริษทั โรงแรมฮิลตลั บางกอก นายเลิศ ปาร์ค จาํกดั 

บริษทั ดาราเหนือ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 
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วิเชียร ปรุงพาณิช

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท  ตาํแหน่งล่าสุด 

ม.ค. 2562 –  ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

2554 – 256  บริษทัเงินทุนกรุงเทพ ธนาทร จาํกดั(มหาชน) Head of Risk Management 

2549 – 2553 บริษทัเงินทุนกรุงเทพ ธนาทร จาํกดั(มหาชน) Head of Investment Banking 

2547 – 2548 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั Head of Business Development 

2545 – 2547 บริษทัหลกัทรัพย ์ บีฟิท จาํกดั Director and 

Head of Corporate Finance 

2534 – 2545 บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยก์รุงเทพ ธนาทร จาํกดั(มหาชน) Assistant Vice President 

Corporate Finance 

2534 บริษทั สยามเจา้พระยาโฮลดิงส์ จาํกดั Financial Analyst 

2531 – 2534 บริษทั สาํนกังาน เอสจีวี ณ ถลาง จาํกดั ผูส้อบบญัชีอาวุโส 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา  สถาบัน 

2556 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

2536 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2531 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ   สถาบัน 

2541 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

2543 ทีปรึกษาทางการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย
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การฝึกอบรม 

ปี ชือหลกัสูตร สถาบัน 

ประจาํปี 

- อบรมชวัโมงผูส้อบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

- อบรมชวัโมงทีปรึกษาทางการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ  

สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

2561 Orientation Course – CFO Focus on  สภาวิชาชีพบญัชี 

Financial Reporting 

2554 ARM (Advance Retail Management) บริษทั ซีพีอลลล ์จาํกดั(มหาชน) 

Training Course 

2540 Derivative Seminar  DePaul University and Powers &  

Dubin Asset Allocation & Management 

Chicago, Illinois, U.S.A. 

2539 Share Valuation Techniques Euromoney Institute of Finance 

Hong Kong 

2538 Financial Derivative Products (Advanced) Faculty of Commerce and Accountancy 

Chulalongkorn University 

2533 Basic Computer Audit Seminar SGV-Na Thalang & Co.,Ltd. 

Bangkok 

2531 Audit Seminar Firmwide Audit Staff Training School 

Arthur Andersen & Co.

Philippine  
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ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

กลุ่มผลิตและจาํหน่ายสินคา้ กลุ่มบริษทัเจริญโภคภณัฑ ์

บริษทั ยนัมาร์ เอส พี จาํกดั 

บริษทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั 

บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 

บริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จาํกดั 

สถาบนัการเงิน ธนาคาร กรุงเทพพาณิชยการ จาํกดั  

CITI Bank Group  
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กชมน ซุ่นห้วน ทะเบียนเลขที  

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

2562 - ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

2558 - 2562 บริษทั เอเชีย สมาร์ท คอนซลัติง จาํกดั ผูจ้ดัการบริษทั 

2553 - 2558 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จาํกดั 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวุโส 

2552 - 2553 บริษทั สยามคูโบตา้ ลีสซิง จาํกดั พนกังานบญัชี 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา 

2552 หลกัสูตร บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ

2556 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที  

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานท ี

ผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

และผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชี 

ประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจสอบภายใน 

อุตสาหกรรม บริษัท 

ธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

อุตสาหกรรม บริษัท 

ธุรกิจคา้ปลีก กลุ่มบริษทั พี ซี แอล โฮลดิง จาํกดั  

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ กลุ่มบริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มยานยนต ์ กลุ่มบริษทั โตโยตา้ โบโชคุ จาํกดั 

ธุรกิจการเกษตร กลุ่มบริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั กรีนไอโซพรีน จาํกดั 
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ไกรแสง  ธีรนุลักษณ์

ประสบการณ์การทํางาน 

ระยะเวลา บริษัท ตาํแหน่งล่าสุด 

4 – ปัจจุบนั บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั PARTNER 

2562 – 2564 HLB AUDIT (THAILAND) LIMITED (FORMERLY 

BDO LIMITED) 

PARTNER 

2538 – 2562 PRICEWATERHOUSECOOPERS ABAS LIMITED DIRECTOR 

ประวตักิารศึกษา 

ปี วุฒิการศึกษา 

2546 บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2537 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒ ิ

ปี คุณวุฒ ิ

2539 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

* ปัจจุบนัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

การฝึกอบรม 

หลกัสูตร สถานที
AICPA and PCAOB Update Washington D.C., USA. 
International Financial Reporting Standards Update London, UK. 

Several Accounting, Auditing, Risk & Quality, Tax &  PricewaterhouseCoopers ABAS Limited 
Legal, Actuarial and Soft Skill Courses Beijing, China

Kuala lumper, Malaysia 
Singapore 
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ประสบการณ์การทํางานด้านการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ท้ัง 10 ทาน 

จํานวนหุนท่ีถือในบริษัท ไมมี 

ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไมมี 

รายละเอียดการติดตอ บริษัท กรินทร 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

อุตสาหกรรม บริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มบริษทั ไทยยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มบริษทั ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ ์จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทั สยามมิชลิน จาํกดั 
กลุ่มบริษทั มิตซูบิชิ เคมิคอล ประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มบริษทั อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทั ฮทัชิสนั พอร์ท ประเทศไทย

กลุ่มพลงังาน กลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

กลุ่มสือสารโทรคมนาคม กลุ่มบริษทั แอดวานซ ์อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระคือ กรรมการที่ไมไดบรหิารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม มีความเปน

อิสระจากผูถือหุนใหญ และ ผูบริหารของบริษัท ไมมีความสมัพันธอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ

อยางอิสระของตน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการอิสระตองประกอบดวยกรรมการอสิระอยางนอยหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท แตตองไมนอยกวา 3 คน และคุณสมบัติของกรรมการอสิระของบริษัทน้ันเปนไปตาม

ขอกําหนดข้ันตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยและและตลาดหลักทรัพยฯ 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มสีิทธิออกเสียงทัง้ของบริษัท และ บริษัทยอย บริษัท

รวม บริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนรายใหญ หรอื ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้น้ีใหนับรวมหุนที่

ถือโดยผูทีเ่กี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของ

กรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย(ตามเกณฑ สนง.กลต / เขมขนกวาเกณฑตลาดหลกัทรพัยฯ)

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ีสวนรวมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจาง ที่ปรึกษาดานอื่น

ใดที่ไดรับผลตอบแทนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย

ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งน้ี ลักษณะตองหาม

ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเปนขาราชการ หรือทีป่รกึษาของสวนราชการซึง่

เปนผูถือหุนรายใหญ หรือมีอํานาจควบคุมของบริษัท

3. กรรมการอิสระจะตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนใดเสียทางการเงิน

หรือผลประโยชนอื่น ๆ ในการบริหารจัดการทัง้ในทางตรงหรือทางออมกับบริษัท  บริษัทยอย

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง

การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน หรือ ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนทีม่ีนัย หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของผูทีม่ีความสัมพันธทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอื

ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมลีักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

วันที่ไดรับการแตงต้ัง

4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทัง้คูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือ

หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดรบัการเสนอช่ือเปนผูบรหิารหรอืผูมอีํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทยอย
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5. กรรมการอิสระจะตองทําหนาที่และใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการ

ผูบริหาร หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทรวมถึงบุคคลทีเ่กี่ยวของหรือญาติกรรรมการอิสระ

จะตองไมเปนหรอืเคยเปนผูสอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรอื

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมอีํานาจควบคุมหรือหุนสวนผูจัดการ

ของนิติบุคคลทีเ่ปนสํานักงานสอบบญัชีซึ่งมผีูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอีํานาจควบคุมของบรษัิท สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก

การมลีักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง

6. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรอืเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ

เปนทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงิน หรือผูประเมนิราคาทรัพยสิน ซึง่ไดรับคาบริการ

เกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนทีม่ีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ หุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมลีักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมประกอบกิจการที่มสีภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอย หรือ ไมเปนหุนสวนทีม่ีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการทีม่ีสวนรวมบรหิารงาน

ลูกจาง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจํา หรือ ถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

8. กรรมการอิสระจะตองไมมีลกัษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอสิระเกี่ยวกบั

การดําเนินงานของบริษัท
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หมวด 4 คณะกรรมการ 

ขอ 12 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน ไมเกินกวา 11 คน ไมนอยกวาครึ่งหน่ึง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

ขอ 13 ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง 

การเลือกกรรมการอาจใชวิธีออกเสยีงเลอืกกรรมการเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนเปนรายคณะก็ไดตามแตผูถือหุน

จะเห็นสมควร บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการที่จะพึงม ีในกรณีที่บคุคลซึ่งไดรับการเลอืกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเทากันเกินจาํนวนกรรมการ

ที่จะพึงมี ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ขอ 14 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสามเปนอัตรา ถา

จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม 

ขอ 23 วรรค2 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ อันไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม 

เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

หมวด 5 การประชุมผูถือหุน 

ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนซึ่งเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับ

แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 30 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง

ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหแกผูถือ

หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน

สามวันกอนการประชุม โดยใหคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูกําหนดสถานที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 31 ผูถือหุนมิสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน แตจะมอบฉันทะให

บุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนก็ได โดยตองทําเปนหนังสือตามแบบที่กฎหมาย

กําหนด และใหผูรับมอบฉันทะย่ืนตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับ

มอบฉันทะเขาประชุม 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอย

กวาย่ีสิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสามของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมงจํานวนผูถือ

หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชุมไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรอง

ขอใหการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมน้ันไมใชเปนการประชุมที่ผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม 

ขอ 33. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
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ขอ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

(5) พิจารณากิจการอื่น ๆ

ขอ 35 ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธาน หรือมีแตไมอยูในที่ประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 36 การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไมวาการออก

เสียงลงคะแนนน้ัน จะกระทําดวยวิธีใดใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทก็ตาม ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสีย

เปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว เวนแตการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

ขอ 37 รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 

ขอ 38 บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน

และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหน่ึงในรอบ 12 เดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 39 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ

บริษัทเสนอตอที่ประชุมผู ถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน น้ี

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 40 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

1. สําเนางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี

2. รายงานประจําปของคณะกรรมการ

ขอ 41. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด

ขาดทุนสะสมอยูหามมิใหแบงเงินปนผล 

เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

ขอ 45 ผูสอบบัญชีมีหนาทีเ่ขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบรษัิททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล

บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงาน

และเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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ส่ิงที่สงมาดวย 3 ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

ชื่อ  นายเอ สัจเดว 

ตําแหนง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ  41 ป  

ดํารงตําแหนงกรรมการ 27 กันยายน 2561 – ปจจุบัน  

ระยะเวลาการเปนกรรมการบริษัท ณ 30 เม.ย. 2565 จํานวน 3 ป 8 เดือน 

เปนกรรมการอิสระท่ีสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

ประวัติการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เขารวมประชุมคณะกรรมการคิดเปนรอยละ  100  

เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รอยละ 100  

ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปท่ีผานมา  -ไมม-ี 

สัดสวนการถือหุนของบริษัทเอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)   -ไมม-ี 

กรรมการผูรับมอบฉันทะเปนกรรมการท่ีมีสวนไดเสียในวาระท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวาระท่ี 5 

และไมมีสวนไดสวนเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืน ๆ  ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ไมมีการดํารงตําแหนงในบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย หรือ ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ไมมีผลประโยชนตอบแทนพิเศษแตอยางใดท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการพนักงาน 

ประวัติการศึกษา-อบรม  

MBA  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Bachelor of Commerce Monash University Melbourne, Australia 

Diploma of Science Monash University Melbourne, Australia  

ประวัติการทํางาน 

ปจจุบัน         ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ฟูด แคปปตอล  

2560 - 2561  ผูอํานวยการอาวุโส บริษัท ฟโก คอปอเรชั่น จํากัด 

2553 – 2560 ผูชวยผูอํานวยการ  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด(มหาชน) 

หนาที่ 43/52
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สงิทีส่งมาด้วย 2 
Enclosure 2 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Proxy Form B. 

(แบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียน 
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที เดือน พ.ศ. 
Date Month Year 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ 
I/We Nationality 
อยู่บ้านเลขที

Address
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of AQ Estate Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทงัสนิรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง ดงันี 

holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนงึ) 
Hereby appoint (Please choose one of following)

 1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลทีบรรลนุติิภาวะ 
The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age Choose one of these persons.

ชือ (Name)             อายุ (age) (years) 

อยู่บ้านเลขที (residing at) หรือ(or) 
 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามสงิทีสง่มาด้วย 3 
Independent director of the Company of which details as in Enclosure 3.

 2.1 ชือ (Name)        นายเอ สจัเดว์ (Mr.A Sachdev)   อายุ (age) 41 ปี (years)อยู่บ้านเลขที (residing at) เลขที

108 ซอยวชิรธรรมสาธิต 31 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ10260 Soi Wachirathamsathit 31,  Bangjak Sub-district,  Prakhanong district, 

Bangkok 10260 
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครังที 1/ 

2565 ในวนัศุกร์ที  เมษายน  เวลา 14.00 น. โดยวธีิการประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายทีเกียวข้องกับการ

ประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนกิส์  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 

1/2022 on Friday, 29 April 2022, by via electronic means (e-AGM) pursuant to the criteria specified in the laws relating to the meeting 
via electronic means or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดงันี 

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที 1 รายงานผลการดาํเนินงาน 

Agenda 1  Report on the operations of Company since January 1, 2021, ended 31 December 31, 2021.

(ระเบียบวาระนีเป็นเรืองเพือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

(This Agenda is for acknowledgement; therefore, there is no requirement for vote) 

วาระที 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจาํปี   รอบการดาํเนินงาน  มกราคม  ถงึ  ธันวาคม  

Agenda   To consider and approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year 

2021 ending 31 December 2021, which have been audited by a certified public accountant. 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20  
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The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

วาระที 3 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลสาํหรับสาํหรับผลการดาํเนินงาน  มกราคม  ถงึ  ธันวาคม  

Agenda 3 To consider and approve the suspension of dividend payment for operating results from 1 January 2021 to 31 December 2021. 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

วาระที 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตังกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน   ท่าน คือนายไมเคิล อเล็คซานเดอร์ วิลเลียม 

เฟอร์นันเดซ  และ นายวรวุฒ ิไหลท่วมทวีกุล  

Agenda 4 To approve the appointment of 2 replacement directors who retired by rotation which is (1) Mr. Michael A.W.Fernandez  (2) Mr. 

Voravut Laithuamthaweekul 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

1. นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วลิเลียม เฟอร์นนัเดซ /Mr.  Michael Alexander William Fernandez

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

2. นายวรวฒุิ ไหลท่วมทวีกุล / Mr. Voravut Laithuamthavekul

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

วาระที 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี  จาํนวน .  ล้านบาท  

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration in accordance with Resolutions of Remuneration and Nomination 

Committee in an amount not exceeding 3.5 million baht for the year 2022. 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

วาระที 6 พจิารณาอนุมัตแิต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี  โดยแต่งตังผู้สอบของบริษัท กรินทร์ ออดิท 

จาํกัดโดยมีค่าสอบบัญชีจาํนวน , ,  บาท(เพมิขึนจากปี  จาํนวน ,  บาท คิดเป็นร้อยละ . ) 

Agenda 6 Consider the appointment of auditors and audit fees for the year 2022.  Karin Audit Company Limited The audit fee amount to 

6,441,000 baht for the year 2022, (increased in amount of 140,000 baht from 2021, equivalent to 2.22% ) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

วาระที 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ( )  การโอนหุ้นนันทาํให้บริษัทเสียสทิธิ และ/หรือผลประโยชน์ทีบริษัทจะพงึ

ได้รับตามกฎหมาย  โดยยกเลกิข้อบังคับบริษัท ข้อ ( )  

Agenda 7 To consider amend the Articles of Association 9 (1) The transfer of shares causes the company to lose its rights. and/or benefits 

that the company will receive under the law , by repealing the Articles of Association Article 9(1 ) 
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 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

วาระที 8 วาระอืน ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 8 Other agenda (if any).  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไม่เหน็ด้วย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain

( ) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 
the Shareholder.    

( ) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพมิเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร 
In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and 
vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดทีผู้รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form 

ลงชือ/Signature ผู้มอบฉนัทะ/Proxy Grantor 

(  ) 

ลงชือ/Signature ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

(  ) 

หมายเหตุ / Remark 

.ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก 

จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้/The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to 

attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.  

2.วาระเลือกตงักรรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล/Regarding to the election of directors, the proxy

can either elect the set of the nominated directors or by individual.

.ในกรณีทีมีวาระทีจะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพมิเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ/ In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the

Regular Continued Proxy Form B. as enclosed.
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of AQ Estate Public Company Limited in respect of 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครังที 1/2565 ในวนัศุกร์ที   พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) 
ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายทีเกียวข้องกบัการประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนกิส์  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย  

The Annual General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Friday, 29 April 2022, by via electronic means (e-AGM) pursuant 
to the criteria specified in the laws relating to the meeting via electronic means or on such other date and at such other place as may be 
adjourned or changed. 

วาระที เรือง . 
Agenda No Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ด้วย/Approve  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที เรือง . 
Agenda No Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ด้วย/Approve  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที เรือง . 
Agenda No Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ด้วย/Approve  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที เรือง . 
Agenda No Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ด้วย/Approve  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที เรือง . 
Agenda No Subject: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเหน็สมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เหน็ด้วย/Approve  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

หน้าที� 1 ของจํานวน 1 หน้า
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(General and Simple Form)Proxy (Form C.)  

(Apply only in case shareholders are a foreign investors and appointment the custodian of shares in the country) 

Written at………………………………………………............ 

Date......................... Month……………………Year................. 

(1) I/We ............................................Nationality..............Address..................................... 

Sub-District....................District..................Province………………………. Postal Code…………………........ 

on behalf of entrepreneur as custodian to.......................................which is a shareholder of AQ Estate Company 

Limited, holding the total of…………………………………. common shares and having the rights to vote equal to 

……………………………... shares. 

(2) Hereby appoint

1)  ....................................................................................Age.....................Years 

Address.........................Road.............................Sub-District....................District............................................ 

Province................................. Postal Code..................................or 

2. Mr.A Sachdev is independent diretor, age 41 years, 108 Soi Wachirathamsathit 31,

Bangjak Sub-district,  Prakhanong district, Bangkok 10260 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of 

shareholders/the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

No………………………….on…………………….......time……………at………………………………. or any adjournment at any date, time 

and place. 

(3) I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my / our behalf in this meeting as

follows: 

 a.   Give a proxy by the total shares held and entitle to vote 

 b. Partial proxy 

 .................Common Shares and having the rights to vote equal to ............... share 

The total of voting rights………………..… vote. 

(4) I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf in this meeting as

follows: 

 Agenda 1 Report on the operations of Company since January 1, 2021, ended 31 December 31, 

2021.Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement 

(This Agenda is for acknowledgement; therefore, there is no requirement for vote) 

 Agenda 2  To consider and approve the statements of financial position and statements of 

comprehensive income for the year 2021 ending 31 December 2021, which have been 

audited by a certified public accountant. (This agenda must be approved by majority 

voting shareholders to attend the meeting and entitled to vote).  
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 a. To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as all respects as 

deemed appropriate.  

 b. To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve          Disapprove   Abstain 

 Agenda 3 To consider and approve the suspension of dividend payment for operating results from 1 

January 2021 to 31 December 2021. 

 a. To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as all 

respects as deemed appropriate. 

 b. To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve          Disapprove   Abstain 

 Agenda 4 To approve the appointment of 2 replacement directors who retired by rotation which is 

(1) Mr. Michael A.W.Fernandez  (2) Mr. Voravut Laithuamthaweekul

 a. To grant my/our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as all 

respects as deemed appropriate.  

 b. To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

(1) Mr. Michael A.W.Fernandez

 Approve        Disapprove  Abstain 

2) Mr. Voravut Laithuamthaweekul

 Approve        Disapprove  Abstain 

 Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration in accordance with Resolutions of 

Remuneration and Nomination Committee in an amount not exceeding 3.5 million baht for the year 2022. 

 a. To grant my/our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as all 

respects as deemed appropriate. 

 b. To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve          Disapprove   Abstain 

 Agenda 6 Consider the appointment of auditors and audit fees for the year 2022.  Karin Audit 

Company Limited The audit fee amount to 6,441,000 baht for the year 2022, (increased in 

amount of 140,000 baht from 2021, equivalent to 2.22% ) 

 a. To grant my/our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as all 

respects as deemed appropriate. 

 b. To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve         Disapprove  Abstain 

 Agenda 7 To consider amend the Articles of Association 9 (1) The transfer of shares causes the 

company to lose its rights. and/or benefits that the company will receive under the law, by 

repealing the Articles of Association Article 9(1) 

  a. To grant my/our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as all 

respects as deemed appropriate. 

 b. To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
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  Approve              Disapprove   Abstain 

 Agenda 8 Other agenda (if any). 

 a.   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as all respects as 

deemed appropriate.  

 b. To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   Approve    Disapprove   Abstain 

(5) Voting for proxy in any agenda that is not specified in this letter of attorney shall be deemed this

voting incorrectly and not constitute as vote from proxy of shareholders.

(6) In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear

instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified

above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the

right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder 

does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves in all respects. 

Signed..................................................... Appointer 

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

Signed ......................................................Proxy 

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

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

Remarks: 

1. This Proxy (Form C) use only foreign shareholders whose name appears in the registration book and

appointment the person responsible as only custodian in Thailand.

2. Evidences to be enclose with the proxy form are:

1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of

the shareholder.

2) Letter of certification to certify that the singer in the Proxy Form is permitted to act as a custodian.

3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall

not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidate or and individual

nominee can be elected.

5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting,

the proxy may specify more details in the extended page of Proxy Form C as attachment.
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Allonge of Proxy Form C. 

The appointment of proxy by the shareholder of AQ Estate Public Company limited. 

At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 

 To be held on Friday 29 April 2022 at 14.00 p.m. via electronic means (e-AGM) pursuant to the criteria specified in the 
laws relating to the meeting via electronic means or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 Agenda Item  ............. Subject ......................................................................................................................................................... 

  a.     To grant my / our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects 

  b. To grant my /our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  Approve   Disapprove  Abstain

 Agenda Item  ............. Subject ......................................................................................................................................................... 

  a.     To grant my / our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects 

  b. To grant my /our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve   Disapprove  Abstain

 Agenda Item  ............. Subject……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 a.  To grant my / our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects 

 b. To grant my /our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve   Disapprove  Abstain

 Agenda Item  ............. Subject……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 a.  To grant my / our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects 

 b. To grant my /our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve   Disapprove  Abstain

Agenda Item  ............. Subject To approve the appointment of new directors (Continued) 

 a.  To grant my / our proxy holder to consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects 

 b. To grant my /our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 Approve   Disapprove  Abstain

Director name .......................................................... 

 Approve   Disapprove  Abstain

Director name .......................................................... 

 Approve   Disapprove  Abstain

Director name .......................................................... 

 Approve   Disapprove  Abstain

Director name .......................................................... 

 Approve   Disapprove  Abstain

Director name .......................................................... 

 Approve   Disapprove  Abstain
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