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21 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั ครั้งที่ 1/2564
2. รายงานประจาปี 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายนามและประวัติ ของบุคคลที่เสนอชื่อให้ ได้ รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. จานวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2564
6. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. ข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) และ
การมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. แบบฟอร์มส่งคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ ว ยคณะกรรมการของบริ ษั ท อี ส เทอร์ น สตาร์ เรี ย ล เอสเตท จ ากั ด (มหาชน) ได้ มี ม ติ ใ ห้
เรี ย กประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2565 ในวั น ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น .
ณ สานักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2564
ข้อ เท็ จ จริ งและเหตุ ผ ล : บริ ษั ท ได้ จั ดให้ มี การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั น ที่
17 มิ ถุ น ายน 2564 และได้ จั ด ส่ ง ส าเนารายงานการประชุ ม ให้ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ ว โดยมี รายละเอี ยดตามส าเนารายงานการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริ ษั ท ในรอบปี 2564 ที่ ผ่ านมา
ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น ควรให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ น รั บ ทราบผลการดาเนิ น งานของคณะกรรมการ
บริษทั ในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2564 ดังกล่าว
การลงมติ : เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 41 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้ องจัดให้ มีการทางบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วัน สิ้ นสุดของรอบปี บัญ ชีของบริ ษัท เสนอต่ อที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ น ในการประชุม สามั ญ
ประจ าปี เพื่ อพิ จารณ าอนุ มั ติ ดั ง นั้ น คณ ะกรรมการบริ ษั ท จึ ง น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ประจ าปี สิ้ นสุ ด วั น ที่
31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)
ความเห็ น ของคณะกรรมการ : เห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น ก าไรและการงดจ่ ายเงิ น ปั นผลส าหรั บ ผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และ
ตามข้ อบั งคั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 45 ก าหนดให้ บริ ษั ท ต้ องจั ดสรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ส่ วนหนึ่ งไว้ เป็ นทุ น ส ารอง
ไม่ น้ อยกว่ าร้ อ ยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี หั ก ด้ ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่ าทุ น ส ารองนี้
จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริ ษัทย่ อยประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท
มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 18,084,527.- บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมี กาไรสุทธิ
จากการดาเนินงานจานวน 31,584,600.- บาท
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี น โยบายในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลไม่ ต่ า กว่ า ร้ อยละ 50 ของก าไรสุ ท ธิ ข อง
งบการเงิ น เฉพาะกิ จการหลั งจากหั ก ทุ น ส ารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ น าปั จจั ย ต่ างๆ
มาประกอบการพิ จารณา เช่ น ฐานะการเงิน สภาพคล่ อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการ
บริหารงานของบริษัท
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เมื่ อ บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ จ ากการด าเนิ น งาน บริ ษั ท จึ งจั ด สรรเงิ น ก าไรส่ ว นหนึ่ งเป็ นทุ น ส ารอง
ตามกฎหมายจานวน 1,600,000.- บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจาเป็ นต้ องรักษากระแสเงินสดไว้ เพื่อรองรับ
สถานการณ์ ต่ างๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ดั งนั้ น บริ ษั ท
จึงงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา ดังนี้
วันกาหนดรายชื่อ

วันที่จ่าย

ประเภทเงิน
ปั นผล

10 พ.ค. 2562

27 พ.ค. 2562

เงินปันผล

-

-

-

10 พ.ค. 2564

26 พ.ค. 2564

เงินปันผล
ระหว่างกาล

ผูม้ ีสิทธิได้รบั ปั นผล

เงินปั นผล
ต่อหุน้
(บาท/หุน้ )

อัตราการจ่ าย
เงินปั นผล
ต่อกาไร (%)

รอบผลประกอบการ

เงินปั นผลจาก

0.02

0.21

01 ม.ค. 2561-31 ธ.ค. 2561

กาไรสุทธิ

-

-

01 ม.ค. 2562-31 ธ.ค. 2562

-

0.01

0.82

01 ม.ค. 2563-31 ธ.ค. 2563

กาไรสุทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น ก าไร
ส่ว นหนึ่ งเป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายจานวน 1,600,000.- บาท และการงดจ่ ายเงิน ปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจาเป็ นต้ องรักษากระแสเงินสดไว้
เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบั งคั บ ของบริ ษัท ข้ อ 15 ที่กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ทุ ก ปี
โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ แต่มีสิทธิท่ี
จะได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง ให้ กลั บ เข้ า มาด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท ได้ อี ก ดั ง นั้ น จึ ง ต้ องมี ก รรมการ
ออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนาน
ที่สดุ หรือที่จะอยู่ในตาแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ได้ แก่กรรมการดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นางสุนันทา
นางวรรณา
ดร.ชัชวิน
นายทินวรรธน์

เตียสุวรรณ์
ธรรมศิริทรัพย์
เจริญรัชต์ภาคย์
มหธราดล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณ สมบั ติ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้ องกับ การดาเนิ นงานของบริ ษัท รวมถึงจะต้ องเป็ น
ผู้ ท่ีมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ าม
ในการแต่ งตั้ งให้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
จึงเห็นควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
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(1) เลือกตั้งให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ และ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระ
หนึ่ง
(2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรรธน์ มหธราดล ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
บริษัทได้ ทาการประกาศเชิญชวนให้ ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลื อ กตั้ งเป็ นกรรมการส าหรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2565 ตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท ก าหนด
ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยและบริ ษั ท ตั้ งแต่ วั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2564 ถึ งวัน ที่
15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่ า ไม่ มีผ้ ูถือหุ้ น เสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้ ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้
(1) เลื อ กตั้ งให้ นางสุ นั น ทา เตี ย สุ ว รรณ์ และ นางวรรณา ธรรมศิ ริ ท รั พ ย์ ซึ่ งเป็ นกรรมการ
ที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ งตามก าหนดวาระในครั้ งนี้ กลั บ เข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
(2) เลื อกตั้งให้ ดร.ชั ช วิน เจริ ญ รั ช ต์ภ าคย์ และ นายทิน วรรธน์ มหธราดล ซึ่ งเป็ นกรรมการ
ที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ งตามก าหนดวาระในครั้ ง นี้ กลั บ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ
ของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง

ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ทั้งนี้ คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท ได้ กาหนดไว้ เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้ เป็ น ไปตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 13 ที่กาหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้ องได้ รับ
อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นด้ วย ซึ่ งที่ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั น ที่
17 มิถุนายน 2564 ได้ อนุ มัติให้ บริษัทจ่ายเงินค่ าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษัทประจาปี 2564 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิ จารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการแต่ ละท่านตามความเหมาะสมต่ อไป ทั้งนี้ บริ ษัท ได้ จ่ายเงินค่ าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ
บริษัทตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5 และมี ข้อมู ลการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษัท
ในปี ที่ผ่านๆ มาดังนี้
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ค่าตอบแทนประจาปี

2564

2563

2562

วงเงินที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้ แก่คณะกรรมการ
(บาท)

9,500,000
8,320,000

9,500,000
7,175,000*

9,500,000
8,650,000

หมายเหตุ * ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ให้ ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในอัตรา
ร้ อยละ 25 โดยให้ เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนได้ พิ จารณาค่ าตอบแทนส าหรั บ คณะกรรมการ
โดยเที ย บเคี ย งกั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนกรรม การในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท่ี อ ยู่ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกาหนดเงินค่าตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการบริษัทประจาปี 2565 ภายในวงเงินไม่ เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงิน ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทที่เท่ากับปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จารณ าก าหนดเงิ น ค่ า ตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการบริษัทประจาปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535
ซึ่งกาหนดให้ ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
ดังนั้น บริษัทจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบ
บัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาแล้ วเห็น ควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ น พิ จารณาแต่ งตั้งให้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 เนื่องจากพิจารณาแล้ ว
เห็ น ว่ า ผู้ สอบ บั ญ ชี ดั งกล่ าวมี คุ ณ ส ม บั ติ ตาม ที่ ส านั กงาน คณ ะกรรม การก ากั บ ห ลั กท รั พ ย์ แ ล ะ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก าหนด มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอบบั ญ ชี และมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านเป็ นที่ น่ า พอใจ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. นางกิ่งกาญจน์
อัศวรังสฤษฎ์
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
3. นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์
4. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์

เลขที่ใบอนุญาต
4496
4521
5872
3972

จานวนปี ที่สอบบัญชีให้ บริษัทติดต่อกัน
2
0
0
2

โดยให้ ผ้ ู ส อบบั ญ ชี ค นใดคนหนึ่ งมี อานาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบั ญ ชี
และกาหนดค่ าตอบแทนให้ ผ้ ูส อบบั ญ ชี ในวงเงิน ไม่ เกิน 1,335,000.- บาท โดยได้ เปรี ย บเที ย บกับ ข้ อมู ล
การจ่ายค่าสอบบัญชีในปี ที่ผ่านๆ มาดังนี้
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รายการ
ค่าสอบบัญชี (บาท)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปี ที่ผ่านมา (บาท)
คิดเป็ น (ร้ อยละ)
รายการ
ค่าบริการอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปี ที่ผ่านมา (บาท)
คิดเป็ น (ร้ อยละ)

ปี 2565
1,335,000
0
0

ปี 2564
1,335,000
0
0

ปี 2563
1,335,000
0
0

ปี 2564
13,622
2,387
21.25

ปี 2563
11,235
(18,721)
(62.49)

ปี 2562
29,956
108
0.36

ทั้ งนี้ บริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด และผู้ ส อบบั ญ ชี ท่ี เสนอแต่ งตั้ งเป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท
และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่ วนได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่ อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้ องในลักษณะ
ที่จะมี ผลกระทบต่ อการปฏิ บั ติ หน้ าที่อย่ างเป็ นอิสระแต่ อย่ างใด นอกจากนี้ ผู้ สอบบั ญชี จากบริ ษั ท สานั กงาน
อีวาย จากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทอีกด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ นควรให้ ท่ี ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นพิ จารณาแต่ งตั้งให้ นางกิ่ งกาญจน์ อั ศ วรั งสฤษฎ์
ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญาตเลขที่ 4496 หรื อ นางสาวพิ ม พ์ ใจ มานิ ตขจรกิจ ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญาตเลขที่ 4521
หรือ นางสาวสุม นา พั น ธ์พ งษ์สานนท์ ผู้ส อบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตเลขที่ 5872 หรื อ นายชยพล ศุ ภเศรษฐนนท์
ผู้ ส อบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตเลขที่ 3972 แห่ งบริ ษั ท ส านั กงาน อี ว าย จากัด เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2565 และพิจารณากาหนดเงินค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีภายในวงเงิน ไม่เกิน
1,335,000.- บาท
การลงมติ : วาระนี้จะต้ องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามที่บ ริ ษัท ได้ ท าการประกาศเชิญ ชวนให้ ท่ านผู้ ถือหุ้ น ของบริ ษัท สามารถเสนอเรื่ องเพื่ อ บรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น กรรมการสาหรับการประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2565 ตามหลั ก เกณฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท ก าหนดผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทยและบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า
ไม่ มี ก ารเสนอเรื่ อ งใดๆ จากท่ า นผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท และบริ ษั ท ได้ แจ้ งผลดั ง กล่ าวไปยั ง เว็ บ ไซต์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ในการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2565 เป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่ านผู้ ถื อหุ้ นเข้ าร่ วมประชุ มตามวั น และเวลาดั งกล่ าว ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์
จะเข้ าประชุมด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ท่จี ะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทน โดย
บริ ษั ท ได้ จั ด เตรี ย มหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. เป็ นแบบทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ นแบบที่ ง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อน และ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้ วยแล้ ว
นอกจากนี้ ยั งมี ห นั งสือมอบฉั น ทะแบบ ค. ซึ่ งเป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ู ถือหุ้ น ที่ เป็ นผู้ ล งทุ น ต่ างประเทศ
และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดู แลหุ้นตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
และขอได้ โปรดกรอกรายละเอี ย ดลงในช่ อ งว่ างของผู้ ท่ี ท่ านประสงค์ จ ะมอบฉั น ทะให้ เข้ าร่ ว มประชุ ม และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้ รับมอบฉันทะ โดยขอให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้ เท่านั้ น
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โดยมี ข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ การเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) และการมอบฉั น ทะ
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 9 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียน
ส าหรั บ การประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย 10 แล้ ว น าส่ ง
แบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นส าหรั บ การประชุ ม ผ่ านสื่อ อิเล็กทรอนิ ก ส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตั ว ตน และ
ในกรณีมอบฉันทะต้ องนาส่งหนังสือมอบฉันทะและสาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้ วย โดยส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.
อนึ่ง บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date)
หากท่ านผู้ถื อหุ้ น มี คาถามหรื อมี ข้ อ สงสัย เกี่ ย วกั บ วาระการประชุ ม ที่ต้ องการให้ คณะกรรมการ
ชี้ แจงในวัน ประชุ ม ท่ า นสามารถส่ ง ค าถามล่ ว งหน้ าส าหรั บ การประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM)
ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11 ให้ บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์)
กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ บริษัทได้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมด้ วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
ซึ่งเป็ นฉบับเดียวกันกับที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ ว
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 1)

บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2564
_______________________________

เวลาและสถานที่
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เริ่มการประชุม
นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและ
ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 อันเป็ นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ข้ นึ ในช่วงระยะนี้ ซึ่งทุกท่านได้ ทราบกัน ดีอยู่แล้ ว และครั้ง
นี้ จ ะ เป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น รู ป แ บ บ ผ่ า น สื่ อ อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เพี ย ง รู ป แ บ บ เดี ย ว โ ด ย บ ริ ษั ท
ควิ ด แลบ จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นผู้ ใ ห้ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รองระบบควบคุ ม การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้ า นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นผู้ จั ด การระบบการประชุ ม ในครั้ งนี้ โดยจะท าการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยขอ
ความร่ ว มมื อ และเป็ นการปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของประกาศกรุ ง เทพมหานครฉบั บ ที่ 25 ด้ วย ดั ง นั้ น บริ ษั ท
จึงกราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมที่ผ่านมาดังกล่าวมา ณ ที่น้ ดี ้ วย
หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผ้ ูถือหุ้นของบริษัทเข้ าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท้งั ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้ วจานวน 32 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 3,212,886,099
หุ้น จากจานวนหุ้ นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้ น คิดเป็ นร้ อยละ 63.97 ของจานวนหุ้ นทั้งหมด ซึ่งครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ แ นะน ากรรมการของบริ ษั ท ที่ เข้ าร่ ว มประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ใ นวัน นี้
ให้ ท่ปี ระชุมทราบดังต่อไปนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1. นายอานันท์
2. นายพงศ์พินิต
3. นายปรีชา
4. นายเจษฎา
5. นางสุนันทา
6. ดร.ชัชวิน
7. ดร.ต่อศักดิ์
8. นายฐิติวุฒิ
9. นายณัฐวิทย์
10. นายทินวรรธน์
11. นายไพบูลย์

ปันยารชุน
เดชะคุปต์
อุ่นจิตติ
พรหมจาต
เตียสุวรรณ์
เจริญรัชต์ภาคย์
เลิศศรีสกุลรัตน์
สุขพรชัยกุล
บุณยะวัฒน์
มหธราดล
วงศ์จงใจหาญ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
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ทั้ งนี้ ค ณ ะก รรม ก ารขอ งบ ริ ษั ท ป ระก อบ ด้ วยก รรม ก ารจ าน วน 1 1 ค น เข้ าร่ วม ป ระชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบ คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100
และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ก็ได้ เข้ าร่วมประชุม ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้ วยแล้ ว
เลขานุการที่ประชุมได้ ช้ ีแจงให้ ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิ ดเผย
(ต าม ตั วอ ย่ างห ม ายเล ข 1 ) โด ยเล ขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จะส อ บ ถ าม ที่ ป ระชุ ม ว่ า มี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ าน ใด
เห็ น ด้วย ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง และขอให้ ท าเครื่ อ งหมายในช่ อ ง  เห็ น ด้ ว ย  ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ
 งด ออกเสี ย ง ผ่ าน ท างห น้ าจอของท่ าน ผู้ ถื อ หุ้ น (ต าม ตั วอย่ า งห ม ายเลข 2) จากนั้ น ค ลิ ก ที่ ปุ่ ม
“ส่ง” (ตามตัวอย่ างหมายเลข 3) เมื่อทาการส่งการลงคะแนนเรียบร้ อยแล้ ว ท่านจะได้ รับข้ อความแจ้ งเตือนว่ า
ส่ ง การลงคะแนนเรี ย บร้ อ ย (ตามตั ว อย่ า งหมายเลข 4) หากท่ านผู้ ถื อ หุ้ นไม่ ล งคะแนนใดๆ เลย จะถื อ ว่ า
เห็นด้ วย และหากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ถือ ว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มัติหรือ
เห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
3. การนั บ ผลการลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะวาระ จะน าคะแนนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ นที่ อ อกเสี ย ง
ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย
4. ประธานที่ ป ระชุ มจะมอบหมายให้ เลขานุ การที่ ป ระชุ ม เป็ นผู้ สอบถามมติ จ ากที่ ป ระชุ ม
และแจ้ งผลการลงมติให้ ท่ปี ระชุมทราบ
5. ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถตรวจสอบองค์ ป ระชุ ม และผลการลงคะแนนเสี ย งได้ โดยคลิ ก ที่ เ มนู
ผลการลงคะแนนเสียง (ตามตัวอย่างหมายเลข 5)
และสาหรับวิธีการส่งคาถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่ง
ค าถ าม ใน แ ต่ ล ะวาระโด ยพิ ม พ์ ค าถ าม ข อ งท่ าน ใน ห น้ าต่ าง แ ช ท เท่ านั้ น โด ยค ลิ ก ที่ เม นู ค าถ าม
(ตามตัวอย่ างหมายเลข 6) แล้ วพิ มพ์ ข้อความเพื่ อถามคาถามลงในกล่ องข้ อความ (ตามตั วอย่ างหมายเลข 7)
จากนั้ น กดปุ่ ม Enter บนแป้ นพิ ม พ์ ของท่ านเพื่ อ ส่งค าถาม เมื่ อ ข้ อ ความของท่ านถู ก ส่งถึ งเจ้ าหน้ าที่ของบริษั ท
ข้ อความจะปรากฏในหน้ าต่างด้ านบนสุด (ตามตัวอย่างหมายเลข 8) ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นไม่สามารถเห็นข้ อความของ
ท่านได้ ยกเว้ นเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบคาถามของท่านโดยใช้ ระบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์น้ ี ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นทั้งหมดสามารถได้ ยินการตอบคาถามนั้นๆ ได้ เช่นกัน
ทั้ ง นี้ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนการถามค าถาม การตอบค าถาม
และการลงคะแนนเสี ย งได้ มี ก ารชี้ แจงขั้ น ตอนรายละเอี ย ดให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบตามคู่ มื อ การเข้ าใช้ ง านระบบ
E-AGM ซึ่งถู ก ส่ง ไปยั งอีเมลที่ผ้ ู ถื อ หุ้ นได้ ส่ง มาแจ้ งไว้ กับ บริ ษัท แล้ ว หากผู้ ถื อ หุ้ นท่ านใดประสบปั ญ หาทางด้ าน
เท ค นิ ค ท่ า น ส า ม า ร ถ โท ร ติ ด ต่ อ เจ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ษั ท ค วิ ด แ ล บ ที่ เบ อ ร์ 0 2 -0 1 3 -4 3 2 2 ห รื อ
080-008-7616 หรือ e-mail : info@quidlab.com
เลขานุ การที่ประชุ ม ได้ แจ้ งให้ ท่ีป ระชุ มทราบว่า บริษัท ได้ ประกาศเชิญชวนให้ ท่ านผู้ ถือหุ้ นของบริษัท
สามารถเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อเสนอชื่อบุ คคลเพื่ อเข้ ารับการพิ จารณาเลือกตั้งเป็ น
ก รร ม ก าร ส าห รั บ ก าร ป ร ะชุ ม ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ระ จ าปี 2 5 6 4 ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ก า ห น ด
ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและบริ ษั ท ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง วั น ที่
15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
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เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ เรี ย นเชิ ญ นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น ประธานกรรมการ ท าหน้ าที่ ป ระธาน
ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิ ดประชุมต่อไป
ประธานได้ ก ล่ าวต้ อ นรับ ผู้ ถื อ หุ้ น และแจ้ งต่ อ ที่ ประชุ ม ว่ า ขณะนี้ได้ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเข้ าร่ วมประชุ ม ผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท้งั ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
ประธานจึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ น า ย ศั ก ดิ์ ชั ย วิ รุ ฬ ห์ ชี ว เล ข า นุ ก า ร ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ที ม ง า น
ช่วยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2563
เลขานุ การที่ประชุม ได้ เสนอขอให้ ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทครั้ งที่
1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาพร้ อ ม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ถู อื หุ้นทักท้ วงหรือขอให้ แก้ ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั
ครั้ง ที่ 1/2563 ว่ า ถู ก ต้อ ง โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย งข้างมากของจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนราย
31
1
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,846,099
40,000
3,212,846,099

คิดเป็ นร้อยละ
99.99
0.01
100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี
2563
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ เรี ย นเชิ ญ ดร.ต่ อ ศั ก ดิ์ เลิ ศ ศรี ส กุ ล รั ต น์ กรรมการผู้ จั ด การ เป็ นผู้ ร ายงาน
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ดร.ต่ อ ศั ก ดิ์ เลิ ศ ศรี ส กุ ล รั ต น์ ในฐานะตั วแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งาน
ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผ่ านมา โดยแบ่ ง เป็ น 3 ส่ วน ได้ แ ก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดก าไรสุ ท ธิ
ที่บริษทั ทาได้ ตามรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2563 จานวน 2,220 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ
37 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ี 1,624 ล้ านบาท
(2) บริษัทมียอดรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 จานวน 2,680 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นร้ อย
ละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ี 1,400 ล้ านบาท จากการบรรลุตามเป้ าธุรกิจในระดับหนึ่งและการขาย
ที่ดินบางส่วนที่ยังไม่ มีแผนพัฒนาโครงการในระยะอันสั้นออกไป เพื่อนาเงินมาใช้ ในการดาเนิน ธุรกิจปั จจุ บันซึ่ง
เป็ นไปตามแผนงานที่ได้ วางไว้
(3) บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ เ ฉพาะกิ จ การในปี 2563 จ านวน 192 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 276
เมื่อเทียบกับ 2562 ซึ่งอยู่ท่ี 51 ล้ านบาท
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ส าหรั บ ภาพ รวมโครงการในปี 2563 รวมทั้ ง หมด 8 โครงการ มู ล ค่ า รวม 8,125 ล้ านบาท
ในกรุงเทพมหานคร มี ท้ังหมด 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,599 ล้ านบาท ในจังหวัดระยอง 3 โครงการ มูลค่ารวม
1,526 ล้ านบาท โดยในกรุ ง เทพมหานครมี ก ารปิ ดโครงการจ านวน 2 โครงการ และเปิ ดใหม่ จ านวน
1 โครงการ คือ โครงการควินทารา ภูม และในจังหวัดระยองมีการปิ ดโครงการจานวน 3 โครงการ และเปิ ดใหม่
จานวน 1 โครงการ คือ โครงการแกรนด์เวลาน่า
ในปี 2563 โครงการในกรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด ระยอง แบ่ ง ระดั บ โครงการเป็ น (1)
ตลาดบนราคา 5 ล้ านบาทขึ้ นไป (2) ตลาดกลางราคา 3-5 ล้ านบาท (3) ตลาดระดั บประหยั ด ราคา 3 ล้ านบาท
ลงมา โดยในปี ที่ ผ่ า นมา โครงการในตลาดบนมี 2 โครงการ คื อ โครงการเอสทารา เฮเว่ น พั ฒ นาการ 20
เป็ นทาวน์โฮม และโครงการแกรนด์ เวลาน่า ในพื้นที่สนามกอล์ฟ สาหรับตลาดกลางที่เป็ นตลาดหลักของบริษัทมี
จานวน 4 โครงการ คือ โครงการควินทารา ทรี เฮ้ าส์ สุขุมวิท 42 โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 โครงการควิ
นทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการเวลาน่า ส่วนตลาดระดับประหยัด มี 2 โครงการ คือโครงการแอมเบอร์ และ
โครงการบรีซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอร์เรสโต้
หากเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานในช่ ว ง 4 ปี ที่ ผ่ า น จะเห็ น ได้ ว่ า ในด้ านรายได้ ในการขาย
อสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับใกล้ เคียงกันในปี 2559 อยู่ท่ี 1,830 ล้ านบาท และปี 2563 อยู่ท่ี 1,804 ล้ านบาท แต่จะ
มีการปรับสัดส่วนโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น ทั้งทาวน์โฮมและบ้ านเดี่ยว ซึ่งเป็ นการเพิ่มทางเลือกสินค้ าให้ หลากหลาย
และยังช่วยกระจายความเสี่ยงได้ มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ตลาดแนวราบได้ รับความสนใจ
มากกว่าและยังมีสดั ส่วนรายได้ จากโครงการในจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นจากเดิมร้ อยละ 6 เป็ นถึงร้ อยละ 18
สาหรับแผนงานในปี 2564 ปั จจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็ นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังต่าอยู่ การเริ่มกระจาย
วั ค ซี น ท าให้ มี แ น วโน้ ม ที่ จะเริ่ ม เปิ ด ป ระเท ศ ใน บ างส่ วน ได้ ก ารป รั บ เป ลี่ ยน พ ฤ ติ ก รรม ห ลั ง จาก
โควิด-19 ทาให้ สินค้ าบ้ านแนวราบเป็ นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ส่วนความท้ าทายที่สงู มากในปี นี้จะเป็ นเศรษฐกิจ
ที่ ยั งช ะล อ ตั วจ าก ปั ญ ห าโค วิ ด -1 9 แ ล ะส่ งผ ล ต่ อ ก าลั งซื้ อ แ ล ะก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ อ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์
ของลูกค้ าทั้งไทยและต่างชาติ ภาวะหนี้ครัวเรือนภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูง และสถาบันการเงินยังคงคุ้มเข้ ม
ในการปล่ อยสิ น เชื่ อ การแข่ ง ขั น ด้ าน ราคาที่ รุ น แรงมากของผู้ พั ฒ น าอสั ง ห า ริ ม ทรั พ ย์ แ ท บ ทุกราย
เพื่ อลด ป ริ ม าณ สิ น ค้ าคงค้ างที่ มี อยู่ และเพิ่ มสภ าพ คล่ องให้ กั บ ธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ใ น ปี 2564 ที่ บ ริ ษั ท
ให้ ความสาคัญ ได้ แก่ ด้ านธุรกิจ พิจารณาเปิ ดโครงการใหม่ตามสภาวะตลาดและสถานการณ์อย่างรอบคอบ เน้ น
ลูกค้ าที่ซ้ ือเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้ จริง ในทาเลที่มีศักยภาพ ด้ วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่มาก ระบายสินค้ าพร้ อม
อ ยู่ เพื่ อ ปิ ด โค รงก าร พ ร้ อ ม แ ป ล ง Backlog ม าเป็ น รายได้ ให้ ได้ ม าก ที่ สุ ด บ ริ ห ารก ระแ ส เงิ น ส ด
โดยรักษาสมดุลระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมความเข้ มแข็งของธุรกิจด้ วยการ
บ ริ ก ารแ บ บ ค รบ วงจ ร ซื้ อ -ข าย -เช่ า ด้ าน ลู ก ค้ า พั ฒ น าม าต รฐ าน ก ารให้ บ ริ ก ารอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ในทุกขั้นตอนการให้ บริการ มีการนาเทคโนโลยีเข้ ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้ กับลูกค้ าในการชมโครงการแบบ
Interactive สามารถสอบถามและโต้ ตอบกั บ พนั ก งานขายได้ ทั น ที โดยลู ก ค้ าสามารถจองยู นิ ต ที่ ส นใจ
ได้ ท างออนไลน์ ตลอดจนปรับ ปรุงสภาพแวดล้ อ มและพั ฒ นาการบริก ารด้ านความปลอดภั ยและบริ ก ารอื่น ๆ
ใน Eastern Star Park ซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ร อบๆ สนามกอล์ ฟ อี ส เทอร์ น สตาร์ ที่ บ้ านฉาง จั ง หวั ด อาทิ Fitness
แบบครบวงจร รองรับลูกค้ าภายในโครงการและบุคคลทั่วไป การบริหารจัดการภายในองค์กร พัฒนาระบบงาน
ภายในอย่ างต่ อ เนื่ อง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภ าพการท างาน ยกระดับ คุ ณ ภาพสินค้ า และบริการ และการส่งมอบได้
ทันเวลา พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจและความต้ องการของ
ลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

11

ทั้ ง นี้ ยั ง ได้ มี กิ จ กรรมเพื่ อสั ง คมที่ ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อง เช่ น สนั บ สนุ น องค์ ก ร UNICEF
อย่ างต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี การปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพบริ เวณชุ ม ชนรอบๆ โครงการ การมอบตู้ พ่ น ฆ่ า เชื้ อให้ ลู ก บ้ า น
การมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้ โรงเรียนละแวกโครงการ เป็ นต้ น รวมถึงมี
มาตรการป้ องกันโควิด-19 เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัดด้ วย
ในปี 2564 มีแผนจะเปิ ดโครงการใหม่ โดยเน้ นทาเลที่มีศักยภาพในจังหวัดระยอง ได้ แ ก่ โครงการเวลา
น่า อโมดา ในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ โครงการควินทารา รัชดา 12 และโครงการควินทารา โพธิ์นิมิตร ทั้งนี้ จะมี
การประเมินตามสถานการณ์อกี ครั้ง
ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ ประกาศเจตนารมณ์ เ ข้ า ร่ ว ม แนวร่ ว มต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั่ น ขอ งภาคเอกชนไทย
หรื อ ที่ เรี ย กว่ า “CAC” โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ท านโยบายและมาตรการในการต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั่ น ไว้ เป็ นแนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ ดาเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายและมาตรการดังกล่ าว และเมื่ อ
วัน ที่ 31 มี น าคม 2564 บริ ษั ท ได้ ย่ื น แบบประเมิ น ตนเองต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณารั บ รอง CAC และได้ รั บ
คาแนะนาให้ ปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้ ปรับปรุงและยื่นเอกสารที่แก้ ไขแล้ วต่ อคณะกรรมการพิจารณา
รับรอง CAC ไปแล้ ว และรอฟังผลการพิจารณา คาดว่าจะทราบผลประมาณไตรมาส 4 ของปี 2564
คุ ณ สุ พ รรณี อั ศ วสุ ว รรณ ผู้ ถื อ หุ้ น : ได้ สอบถามว่ า แนวโน้ มของตลาดในปี นี้ จะเป็ นอย่ า งไร
และบริษัทได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร
ดร.ต่ อ ศั ก ดิ์ เลิ ศ ศรี ส กุ ล รั ต น์ : ได้ ชี้ แจงว่ า จากการประเมิ น สถานการณ์ ห ลั ง จากระลอก 3 และ
การกระจายวัค ซีนในปั จจุ บั น คาดว่ าสภาพเศรษฐกิจจะยั งคงซบเซาไปจนปลายปี และต้ นปี หน้ า น่ าจะเริ่ม ดี ข้ ึน
โดยบริษัทได้ วางแผนดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรอบคอบและเน้ นเรื่องการบริหารกระแสเงินสดมาตั้งแต่ปีที่แล้ ว และ
มีการกระจายการลงทุนในแนวราบและโครงการในจังหวัดระยองมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดแนวสูงและตลาด
ในกรุงเทพมหานครลง และตลาดแนวสูงได้ มีการปรับตัวผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับตลาดและกาลังซื้อของผู้บริโภค
ในปั จจุ บันมากขึ้น รวมถึงมีการสื่อสารอย่ างใกล้ ชิดกับลูกค้ าโครงการที่ครบกาหนดโอนในปี นี้ เพื่อประเมิน และ
ช่วยเหลือด้ านสินเชื่อ
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้ นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว เลขานุ การที่ประชุม ได้ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา และรายงานประจาปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
เลขานุ การที่ประชุม ได้ เรียนเชิญนายฐิ ติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดให้ ท่ี
ประชุมพิจารณา
นายฐิ ติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เห็นภาพรวมทั้งหมดของงบ
การเงิ น รวมของปี 2563 เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2562 ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดค่ อ นข้ า งมาก ดั ง นั้ น จึ ง ขอน าตั ว เลข
ในงบการเงิน บางรายการที่ มี ค วามสาคั ญ เสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยไม่ ได้ ท าให้ ส าระสาคั ญ เปลี่ยนแปลงไปอย่ างมี
นัยสาคัญ โดยจะอธิบ ายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สาหรับรายละเอียดต่ างๆ ของงบการเงิ น ท่านผู้ถื อ หุ้ น
สามารถที่จะดูได้ จากงบการเงินที่ได้ นาส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
สงสัยประเด็นใดก็สามารถสอบถามได้ ขอสรุปดังนี้
(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่นๆ หมายถึง เงินสด และเทียบเท่าเงินสดและรวมถึงการลงทุน
ในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่า ปี 2563 มีจานวน 688 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 486 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 241
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(2) อสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ ว ประกอบด้ วย 2 รายการดังนี้
(2.1) ต้ นทุนพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้ า คงเหลือ ประกอบด้ วย ที่ดิน อสังหาริมทรัพ ย์
ที่ก่ อสร้ างแล้ วเสร็จและอยู่ ระหว่ างการก่ อสร้ าง สิน ค้ าคงเหลือ และดอกเบี้ ย จ่ าย เป็ นต้ น ในปี 2563 มี จานวน
3,032 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 1,201 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 28 สาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องจาก
เมื่อบริษัทรับรู้รายได้ จากการโอนในงบกาไรขาดทุน บริษัทก็จะโอนบางส่วนของต้ นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
สิ น ค้ าคงเหลื อ ดั ง กล่ าวไปเป็ นต้ น ทุ น ขายในงบก าไรขาดทุ น เช่ น โครงการควิ น ทารา ทรี เฮ้ าส์ สุ ขุ ม วิท 42
ซึ่งเริ่ ม รับ รู้ รายได้ ต้ั งแต่ เดื อ นพฤษภาคม 2563 เป็ นต้ น และโอนที่ดิ น 1 แปลงไปเป็ นที่ ดิ นและส่วนปรั บ ปรุ ง
รอการพัฒนาในหัวช้ อ (3)
(2.2) อสั ง ห าริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อการลงทุ น ประกอบด้ วย ที่ ดิ น ให้ เช่ า เช่ น ให้ โลตั ส เช่ า
ที่ บ้ านฉาง บ้ านและอาพาร์ ท เม้ น ให้ เช่ าที่ บ้ านฉาง และรวมถึ ง ที่ ดิ น ที่ ถื อ ไว้ เผื่ อ การเพิ่ ม ของมู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ น
ในปี 2563 มี จ านวน 909 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 301 ล้ านบาท หรื อ ลดลงร้ อยละ 28
สาเหตุหลักมาจากมีการขายที่ดินออกไป 1 แปลง
(3) ที่ ดิ น และส่ ว นปรั บ ปรุ ง รอการพั ฒ นาปี 2563 มี จ านวน 1,795 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก
ปี 2562 จ านวน 395 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 28 สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากการรั บ โอนที่ ดิ น 1 แปลงจาก
ข้ อ 2.1 เพื่ อ สะท้ อ นประเภทของที่ ดิ น ทางเศรษฐกิ จ และขายที่ ดิ น ออกไป 1 แปลง กล่ าวโดยสรุ ป ปี 2563
บริษัทได้ ขายที่ดินออกไปจานวน 2 แปลง
(4) ต้ นทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้ า หมายถึงในการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
จ ะมี ค่ าค อ ม มิ ช ชั่ น จ่ าย ให้ กั บ น าย ห น้ า เมื่ อ บ ริ ษั ท ยั งไม่ ได้ รั บ รู้ ราย ได้ จ าก ก ารโอ น ก็ จ ะ บั น ทึ ก
ค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายอยู่ในต้ นทุนเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้ า(สินทรัพย์) และเมื่อไรก็ตามที่บริษัทรับรู้
รายได้ จากการโอน โครงการอสั ง ห าริ ม ทรั พ ย์ ก็ จ ะก็ จ ะท ะยอยตั ด เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ย ในงบ ก าไรขาดทุ น
ปี 2563 มีจานวน 136 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 5 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 4 เกิดจากการจ่ายค่ า
คอมมิชชั่นสาหรับโครงการใหม่ท่ีเปิ ดขาย แต่ยังไม่ได้ รับรู้รายได้ อาทิ โครงการควินทารา สุขุมวิท 39 เป็ นต้ น
ขณ ะที่ ได้ มี การตั ดบ างส่ ว น ไป เป็ น นค่ าใช้ จายใน งบ ก าไรขาดทุ น เมื่ อเกิ ด การโอน เช่ น โครงการ
ควินทารา ทรี เฮ้ าส์ สุขุมวิท 42 เป็ นต้ น
(5) ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ในปี 2563 จ านวน 430 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน
27 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 เกิดจากการ Write off สานักงานขายโครงการ และ มีการสร้ างสานักงานขายของ
โครงการเปิ ดใหม่
(6) สิ น ทรั พ ย์ รวม ในปี 2563 จ านวน 7,204 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 577 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 7
ด้ านหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย
(1) หนี้สนิ จะแบ่งหนี้สนิ ออกเป็ น 2 ส่วนประกอบด้ วย ดังนี้
(1.1) หนี้ สิ น ที่ ไ ม่ มี ภ าระดอกเบี้ ย รายการนี้ ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ วยเงิ น ดาวน์ ข องลู ก ค้ า
ที่ซ้ ื อโครงการ และภาษี เงินได้ นิติ บุ ค คลค้ างจ่ าย เป็ นต้ น ปี 2563 มี จ านวน 714 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562
จานวน 13 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 2
(1.2) หนี้สนิ ที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2563 มีจานวน 1,574 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน
758 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 32 ประกอบด้ วย
(1.2.1) ปี 2563 บริษัทได้ คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นไปทั้งหมด ดังนั้น ปี 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากปี 2562จานวน 780 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 100
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(1.2.2) เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาว ปี 2563 มี จ านวน 1,574 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก
ปี 2562 เล็กน้ อยจานวน 22 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้ มีการกู้ยืมมากขึ้นเพื่อการ
ก่อ สร้ างโครงการ ขณะเดี ยวกัน บริษัท ได้ ชาระคื น เงินกู้ ระยะยาวทั้งหมดแล้ ว ของโครงการควินทารา ทรี เฮ้ าส์
สุขุมวิท 42 เนื่องจากมีการโอนเกิดขึ้น
(2) เมื่อนารายการข้ อ 1.1 บวกกับช้ อ 1.2 จะเป็ นหนี้สินรวม โดยในปี 2563 มีจานวน 2,288 ล้ านบาท ลดลง
จากปี 2562 จานวน 770 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 25 โดยมี D/E Ratio เท่ากับ 0.48 เท่า ลดลงจากปี 2562
ซึ่งมีสดั ส่วน 0.19 เท่า
(3) ก าไรสะสม (ยั งไม่ ได้ จั ด สรร) ในปี 2563 จานวน 53 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้นจากปี 2562 จานวน
179 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 142 ตามกาไรที่เพิ่มขึ้น
(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จานวน 4,801 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 191 ล้ านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4
สรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ประกอบด้ วย รายได้
จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2563 จานวน 2,646 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 1,273 ล้ านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 93 สาเหตุหลักมาจาก
- ปี 2563 บริ ษั ท รั บ รู้ รายได้ จากโครงการควิ น ทารา ทรี เฮ้ าส์ สุ ขุ ม วิ ท 42 ซึ่ งเริ่ ม โอนเมื่ อ
เดือนพฤษภาคม 2563
- ในปี 2563 รับรู้รายได้ จากการขายที่ดินออกไป 2 แปลง
- ขณะที่ รับรู้รายได้ ลดลง จากปี 2562 ของโครงการแอมเบอร์ ซ่ึงได้ ปิดโครงการไปแล้ วในปี 2563
เป็ นต้ น
ต้ น ทุ น ขาย ค่ า เช่ า และบริ ก าร ในปี 2563 จ านวน 1,798 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2562 จ านวน
844 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 89 เพิ่มขึ้นตามจานวนรายได้ ท่เี พิ่มขึ้น
ก าไรขั้ น ต้ น ในปี 2563 จ านวน 849 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 429 ล้ านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 102 โดยมีอตั รากาไรขั้นต้ นในปี 2563 เท่ากับร้ อยละ 32 ขณะที่ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 31
รายได้ อ่ื น ในปี 2563 จ านวน 34 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 7 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ร้ อ ยละ 25 สาเหตุ ห ลั ก มาจากการริ บ เงิ น ดาวน์ ท่ี ลู ก ค้ า ผิ ด สั ญ ญาหลั ง จากบริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน
การโอนแล้ ว
โอนกลั บ ขาดทุ น จากการลดมู ล ค่ าของสิ น ทรั พ ย์ เป็ นรายการรายได้ ซึ่ ง เกิ ด จากการประเมิ น ของ
ผู้ ป ระเมิ น อิส ระ ปี 2563 เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ยบกั บ ปี 2562 ปี 2563 มี จ านวน 15 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562
จานวน 13 ล้ านบาท หรือลดลงร้ อยละ 48
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็ นรายการค่าใช้ จ่ายซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ
ปี 2563 ล ด ล งเมื่ อ เที ยบ กั บ ปี 2562 โด ย ปี 2563 มี จ าน วน 101 ล้ าน บ าท เพิ่ ม ขึ้ น จ าก ปี 2562
จานวน
101 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 100
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห าร ในปี 2563 จ านวน 521 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2562 จ านวน
122 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้ อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่ าคอมมิชชั่นการขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร โ อ น เ ป็ น ต้ น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ก า ร รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข ณ ะ ที่
ค่าใช้ จ่ายด้ านโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดลง และเงินเดือนพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการลดลง
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ในปี 2563 จานวน 11 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 7 ล้ านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 182
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ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ในปี 2563 จานวน 72 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 51 ล้ านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 242 ตามกาไรที่เพิ่มขึ้น
กาไรสุทธิ ในปี 2563 จานวน 192 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 141 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 277
คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้ สอบถามว่า ในปี 2563 ได้ ใช้ มาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับใดบ้ าง และ
มี ผ ล ก ระท บ ต่ อ งบ แ ส ด งฐ าน ะ ก ารเงิ น แ ล ะงบ ก าไรข าด ทุ น เบ็ ด เส ร็ จ อ ย่ างไร แ ล ะใน ห ม ายเห ตุ
ข้ อ 13 เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย 2 แห่ ง มี ผ ลประกอบการอย่ างไร ได้ พิ จ ารณาด้ อ ยค่ าหรื อ ไม่ อย่ างไร และ
มูลค่าสมาชิกสนามกอล์ฟที่ไม่ได้ บันทึกมูลค่าเพราะเหตุใด และปัจจุบนั สิทธิสมาชิกมีราคาตลาดเท่าไร
คุณกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ สอบบัญ ชี : ได้ ช้ ีแจงว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผ ล
ในปี ปัจจุบันและบริษัทใช้ อยู่ ได้ ระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3 ได้ แก่ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ
ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สั ญ ญ าเช่ า ไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ งบก าไรขาดทุ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และในหมายเหตุ ข้ อ 13
สิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ บันทึกตามต้ นทุนที่ได้ มา
คุณฐิ ติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร : ได้ ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า การถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ทาธุรกิจสนาม
กอล์ฟ ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาขาดทุน แต่ช่วยเรื่องสนับสนุนด้ านสภาพแวดล้ อมที่ดีให้ กับโครงการบริษัท
แม่ ส่วนบริ ษั ท อีส เทอร์ น สตาร์ ไลซัน นิ วเวิลด์ จ ากัด ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยยั ง ไม่ ได้ ด าเนิ น ธุรกิ จ ในเชิ ง พาณิ ช ย์
ส่ ว น มู ล ค่ าส ม าชิ ก ส น าม ก อ ล์ ฟ ที่ ไม่ ได้ บั น ทึ ก มู ล ค่ า เนื่ อ งจ าก บ ริ ษั ท ได้ ม าโด ย ไม่ มี ค่ าใช้ จ่ าย
แต่อย่างใดและราคาตลาดสมาชิกสนามกอล์ฟมีหลายราคา โดยคร่าวๆ จะอยู่ท่รี าว 50,000 บาท
เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนราย
31
1
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,872,099
14,000
3,212,872,099

คิดเป็ นร้อยละ
99.99
0.01
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัด สรรเงิ น ก าไรและรับ ทราบการจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่ างกาลสาหรับ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ เรี ย นเชิ ญ นายฐิ ติ วุฒิ สุ ขพรชั ยกุ ล กรรมการบริ ห าร เป็ นผู้ ช้ ี แจงรายละเอี ยด
ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
กรรมการบริหารได้ ช้ แี จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัทมี
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 239,865,415.41 บาท ซึ่งตัวเลขแตกต่างจากที่ได้ เรียนให้ ทราบก่อนหน้ า เนื่องจาก
ตัวเลขก่อนหน้ าเป็ นตัวเลขงบการเงินรวม (การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษั ท ) คณะกรรมการบริ ษั ท จึ งได้ มี ม ติ ให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไร
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ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 12,000,000.- บาท และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับ
ผ ล ก ารด าเนิ น งาน ป ระจ าปี 2 5 6 3 ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ งบ ริ ษั ท จ าน วน 5 ,0 2 2 ,2 4 6 ,1 8 5 หุ้ น
ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้น 50,222,461.85 บาท โดยได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายจานวน 12,000,000.- บาท และรับ ทราบการจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่ างกาลส าหรับ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั จานวน 5,022,246,185 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท
รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 50,222,461.85 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลระหว่าง
กาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่
2 5 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2 5 6 4 ที่ ผ่ า น ม า โ ด ย ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ด้ ว ย ค ะ แ น น เ สี ย ง
เอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนราย
32
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,886,099
3,212,886,099

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
เลขานุการที่ประชุมได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็ นการพิจารณาให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ตามข้ อบังคับของบริษัทที่กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้ กรรมการที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง แต่มีสิทธิท่จี ะได้ รับการเลือกตั้งให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทได้ อกี ซึ่งในปี นี้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระรวม 4 คนคือ
1. นายอานันท์
ปันยารชุน
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
3. นายณัฐวิทย์
บุณยะวัฒน์ และ
4. ดร.ต่อศักดิ์
เลิศศรีสกุลรัตน์
ทั้งนี้ บริษัทได้ ทาการประกาศเชิญชวนให้ ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุค คลเพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกาหนดผ่ านทาง
เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ บ ริ ษั ท ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 1 6 ตุ ล า ค ม 2 5 6 3
ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาถึ งความเหมาะสมในด้ านคุ ณ สมบั ติ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่ อการดาเนิน งานของบริษัท แล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ีประชุ มผู้ ถือ หุ้ น
พิจารณาดังนี้
(1) เลือกตั้งให้ นายอานันท์ ปั นยารชุน ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระใน
ครั้งนี้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
(2) เลื อ ก ตั้ งให้ น าย พ งศ์ พิ นิ ต เด ช ะคุ ป ต์ น าย ณั ฐวิ ท ย์ บุ ณ ย ะวั ฒ น์ แ ล ะด ร.ต่ อ ศั ก ดิ์
เลิศ ศรีสกุ ลรัต น์ ซึ่งเป็ นกรรมการที่จะต้ อ งออกจากต าแหน่ งตามก าหนดวาระในครั้ งนี้ กลับ เข้ าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการของบริษัทใหม่อกี วาระหนึ่ง
ส่ ว นรายนามและประวั ติ รวมทั้ ง ข้ อมู ล การเป็ นกรรมการและหรื อ การถื อ หุ้ นในบริ ษั ท อื่ น ที่ มี
หรื อ อาจมี สภาพอย่ างเดี ยวกั น และเป็ นหรื อ อาจเป็ นการแข่ งขั นกั บ กิ จ การของบริ ษั ท ของกรรมการแต่ ละท่ าน
ที่ ไ ด้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการนั้ น บริ ษั ท ได้ ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาพร้ อมหนั ง สื อ
เชิญประชุมแล้ ว ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็ นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นมีความเป็ นอิสระอยู่แล้ ว จึงขออนุญาตให้ กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนฯ : ให้ ความเห็นที่ประชุมว่า คุณอานันท์ ปั นยารชุน เป็ น กรรมการอิสระมาแล้ ว
29 ปี ซึ่งนานเกินไป และควรแยกการเลือกตั้งระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ
คุ ณ ศั ก ดิ์ ชั ย วิ รุ ฬ ห์ ชี ว ที่ ป รึ ก ษากฎหมายและเลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม : ได้ ช้ ี แจงว่ า กรรมการบริ ห าร
ที่ได้ รับแต่ งตั้งทั้งหมด ไม่ ได้ เป็ นกรรมการอิสระ มีเพียงคุณอานันท์ท่ีเป็ นกรรมการอิสระ สาหรับความเห็นเรื่อง
กรรมการอิสระที่ได้ รับแต่งตั้งมาแล้ วเกิน 9 ปี ทางบริษัทจะขอรับไว้ พิจารณา
เมื่อที่ประชุมไม่ มีข้อสอบถามเพิ่ มเติมแล้ ว เลขานุ การที่ประชุ ม จึงเสนอขอให้ ท่ีประชุ มลงมติ เลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นายอานันท์ ปั นยารชุน ซึ่งเป็ นกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิ สระของ
บริ ษั ทใหม่ อี กวาระหนึ่ ง และเลื อกตั้ งให้ นายพงศ์ พิ นิ ต เดชะคุ ปต์ นายณั ฐวิ ทย์ บุ ณ ยะวั ฒ น์
และดร.ต่ อ ศัก ดิ์ เลิ ศ ศรี ส กุ ล รัต น์ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ จะต้องออกจากต าแหน่ ง ตามก าหนดวาระในครั้ง นี้
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากหรือ
เอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) นายอานันท์ ปั นยารชุน
มติที่ลง
จานวนราย
จานวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
31
3,212,885,699
100
ไม่เห็นด้วย
1
400
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
32
3,212,886,099
100
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(3)

(2) นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
มติที่ลง
จานวนราย
เห็นด้วย
32
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,886,099
3,212,886,099

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนราย
32
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,886,099
3,212,886,099

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

(4) ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์
มติที่ลง
จานวนราย
เห็นด้วย
32
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,886,099
3,212,886,099

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจานวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายอานันท์
ปันยารชุน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พินิต
เดชะคุปต์
รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา
อุ่นจิตติ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายเจษฎา
พรหมจาต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุนันทา
เตียสุวรรณ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ชัชวิน
เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
7. ดร.ต่อศักดิ์
เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
8. นายฐิติวุฒิ
สุขพรชัยกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์
บุณยะวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายทินวรรธน์
มหธราดล
กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพบูลย์
วงศ์จงใจหาญ
กรรมการ
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจาปี 2564
เลขานุการที่ประชุมได้ ช้ แี จงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริษัทกาหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการจะต้ องได้ รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี ที่ผ่านมาได้ อนุมัติให้ บริษัทจ่ายเงิน
ค่ าตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ภายในวงเงิ น ไม่ เกิ น 9,500,000 บาท และส าหรั บ เงิ น ค่ าตอบแทน
ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษั ท ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ผู้ พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น ค่ าตอบแทนดั ง กล่ า วให้ แก่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นตามความเหมาะสมต่ อ ไป ซึ่ ง เท่ ากั บ
ปี 2563 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการในปี ที่ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของ
บริ ษ ัท ประจ าปี 2564 ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 9,500,000.- บาท โดยมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
เป็ นผู ้พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วให้ แ ก่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นตามความเหมาะสมต่ อ ไป
โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากหรือเกินกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนราย
31
1
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,872,099
14,000
3,212,886,099

คิดเป็ นร้อยละ
99.99
0. 01
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ ช้ ี แจงให้ ท่ี ป ระชุ ม ทราบว่ า ในวาระนี้ จะต้ อ งพิ จ ารณาให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ แต่กส็ ามารถที่จะได้ รับการแต่งตั้งได้
อี ก ซึ่ งค ณ ะ ก ร ร ม ก ารบ ริ ษั ท ได้ พิ จ าร ณ าเห็ น ส ม ค ว ร เส น อ ข อ ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ าร ณ าแ ต่ งตั้ ง ให้
นางกิ่ ง กาญจน์ อั ศ วรั ง สฤษฎ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4496 หรื อ นางสาวพิ ม พ์ ใจ มานิ ต ขจรกิ จ ผู้ สอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4521 หรื อ นางสาวสุ ม นา พั น ธ์ พ งษ์ ส านนท์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5872 หรื อ
นายชยพล ศุ ภ เศรษฐนนท์ ผู้ สอบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 3972 ผู้ สอบบั ญ ชีแ ห่ งบริษัท สานัก งาน อีวาย จ ากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564 และขอเสนอให้ กาหนดเงินค่าตอบแทนให้ แก่
ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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มติ :
หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางกิง่ กาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชี
รับ อนุ ญ าตเลขที่ 4496 หรื อ นางสาวพิ ม พ์ใจ มานิ ต ขจรกิ จ ผู ้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตเลขที่ 4521 หรื อ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู ส้ อบบัญชี รบั อนุ ญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู ส้ อบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 3 972 ผู ้ ส อบบั ญ ชี แห่ งบ ริ ษ ั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด เป็ นผู ้ ส อบ บั ญ ชี
ของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ ผูส้ อบบัญชีภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติ ดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวนราย
32
32

จานวนเสียงที่ลงมติ
3,212,872,099
3,212,872,099

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการได้ หมดวาระและเรื่ อ งที่ จ ะเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะมีคาถามที่จะสอบถามหรือไม่
สมาคมส่งเสริม ผู้ ลงทุ นฯ : ได้ สอบถามที่ประชุ ม ว่ า บริษัท ได้ เข้ าร่ ว มโครงการที่เกี่ยวกับ การป้ องกัน
Corruption หรือไม่
ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ : ได้ ช้ ีแจงว่า บริษัทได้ ประกาศเข้ าร่ วมโครงการ CAC
และยื่ น แบบประเมิ น ตนเองไปแล้ ว ซึ่ ง ในแบบประเมิ น จะมี ค าถามเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท มี ม าตรฐานในการป้ องกั น
คอร์รัปชั่นอย่างไรบ้ าง และมีกระบวนการตรวจสอบและช่องทางการป้ องกันนั้นอย่างไร โดยได้ มีการชี้แจงไปแล้ ว ขอ
ย ก ตั ว อ ย่ าง เช่ น มี ก าร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น
เป็ นต้ น และได้ มี ก ารออกเอกสารชี้ แจงกั บ คู่ ค้ าทุ ก รายเพื่ อให้ ทราบถึ ง นโยบายการต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั่ น
รวมถึงด้ านการประสานงานกับราชการที่ดาเนินการตามขั้นตอนและการตรวจสอบตามปกติ
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิ ด
การประชุม
ประธานในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ท่ า นที่ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม
และสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้ วยดีโดยตลอด และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน)
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 2
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 2 และ 3)

QR Code
รายงานประจาปี 2564
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)

หรือ
https://www.estarpcl.com/uploads/document/004e9c0f20354319c864161bd5d1f6f6.pdf
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 5)
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชือ่ ให้ได้รบั การเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
1. นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

:

กรรมการอิสระ

อายุ

:

71 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

การศึกษา

:

Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration
University of Westminster (U.K.)

การอบรม

:

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
ผ่านอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

:

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ

:

17 ปี

การเข้ าร่วมประชุมในปี 2564

:

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง
เข้ าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

:

หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็ นร้ อยละ 0.03
ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด

ตาแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียน

:

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ห้ องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จากัด (มหาชน)

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

:

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จากัด
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• กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด
:
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นหรืออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
• บริษัทจดทะเบียน

:

เป็ นการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่ม-ี
• ความสัมพันธ์กบั บริษัท / บริษทั ย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน
- ไม่ม-ี
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่ม-ี
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 5)
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชือ่ ให้ได้รบั การเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
2. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

:

กรรมการอิสระ

อายุ

:

66 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

การศึกษา

:

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรม

:

โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง โดยสมาคมบริษัทเงินทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010
Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011
Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016
Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018
Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021
Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015
BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2019
Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021
TFR 9 by Thammasart University ,2019
Forensic Accounting ,2021

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

:

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ

:

4 เดือน
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การเข้ าร่วมประชุมในปี 2564*

:

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง
เข้ าร่วมประชุม - ครั้ง
*เนื่องจากนางวรรณา ธรรมศิรทิ รัพย์ ได้ รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

:

ไม่มี

:

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยาประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จากัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ( อิสระ)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

ตาแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด
:
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นหรืออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
• บริษัทจดทะเบียน

:

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่ม-ี
• ความสัมพันธ์กบั บริษัท / บริษทั ย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปัจจุบัน
- ไม่ม-ี
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่ม-ี
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 5)
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชือ่ ให้ได้รบั การเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
3. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

:

กรรมการ

อายุ

:

61 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

การศึกษา

:

การอบรม

:

Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007
Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

:

กรรมการ

จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ

:

17 ปี

การเข้ าร่วมประชุมในปี 2564

:

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 3 ครั้ง*
*เนื่องจาก ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

:

ไม่มี

:

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2548 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียน

Ph.D. in Management
Massachusetts Institute of Technology
M.S. in Management
Massachusetts Institute of Technology
B.S. in Electrical Engineering
Massachusetts Institute of Technology

26

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

:

• กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด
:
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
2563 - ปัจจุบัน บริษัท นาราไทย คูซีน จากัด
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรสิเด้ นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เพรสิเด้ นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จากัด
กรรมการอิสระ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นหรืออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
• บริษัทจดทะเบียน

:

ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท
โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

:

บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริษัท เพรสิเด้ นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จากัด
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 3
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 5)
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชือ่ ให้ได้รบั การเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
4. นายทินวรรธน์ มหธราดล
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

:

กรรมการ

อายุ

:

63 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

การศึกษา

:

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
Ball State University (U.S.A.)
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

:

Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
Risk Management Program (RMP) รุ่น6/2015

ตาแหน่งปัจจุบนั ในบริษัท

:

กรรมการบริหาร

จานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ

:

7 ปี

การเข้ าร่วมประชุมในปี 2564

:

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 10 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้ าร่วมประชุม 10 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

:

ไม่มี

ตาแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น
• บริษัทจดทะเบียน

:

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จากัด (มหาชน)

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

:

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มหธราดล จากัด
กรรมการ
บริษัท บีบีทวี ี เอ็คควิต้ ี จากัด
กรรมการ
บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จากัด
กรรมการ
บริษัท รัตนรักษ์ จากัด
กรรมการ
บริษัท วิลล่าเทวา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จากัด

2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2561 – ปัจจุบัน
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2561 – ปัจจุบัน
2563 – ปัจจุบัน
2563 – ปัจจุบัน
2563 – ปัจจุบัน
2563 – ปัจจุบัน
2563 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน
• กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด
:
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

กรรมการ
บริษัท นรา 12 จากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยแป้ งมันผลิตกรรม จากัด
กรรมการ
บริษัท ซี.เค.อาร์ จากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยลาเลียง จากัด
กรรมการ
บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กรรมการ
บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จากัด
กรรมการ
BBTV Bond Street Building Company Limited
กรรมการ
BBTV Alliance Company Limited
กรรมการ
BBTV International Holding Company Limited

ไม่มี
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 4
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 5)
นิยามกรรมการอิสระ
(นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เท่ า กั บ ข้ อ ก าหนดขั้ น ต่ า ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถือหุ้ นไม่ เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้ นที่มีสิทธิอ อกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริษัท ร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้ วย
2. ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึก ษาที่ได้ รับ เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิ ต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่ น้อง และบุ ต ร รวมทั้งคู่สมรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริห าร ผู้ถื อหุ้ นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท หรื อ
บริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ท างธุ ร กิจ กับ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัท
ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท และไม่ เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้ นส่ ว นของส านั ก งานสอบบั ญ ชี
ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้ บริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้ รับค่ าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่ อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่ วนของ
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนั้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่ งตั้งขึ้นเพื่ อเป็ นตั วแทนของกรรมการของบริษั ท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ ถือหุ้ น
ซึ่งเป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้ นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 5
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่ 6)
สรุปข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทั เปรียบเทียบกับปี 2563 และปี 2564
ปี 2563*1
รายชื่อ

ปี 2564

ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน (บาท) ค่าตอบแทน (บาท)

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

ประธานกรรมการ

2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์*2

1,230,000

1,440,000

รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

512,500

720,000

3. นายปรีชา อุ่นจิตติ*3

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

820,000

800,000

4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์*4

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

820,000

960,000

5. นายเจษฎา พรหมจาต *5

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ

262,500

850,000

6. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

กรรมการ

512,500

600,000

7. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์*6

กรรมการ

717,500

720,000

8. นายทินวรรธน์ มหธราดล

กรรมการบริหาร

615,000

720,000

9. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

กรรมการบริหาร

615,000

720,000

10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

กรรมการบริหาร

615,000

720,000

11. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

-

-

12. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์*7

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

-

70,000

7,175,000

8,320,000

รวม
หมายเหตุ

*1 ตามมติท่ีป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 5/2563 ให้ ปรับลดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอัตราร้ อยละ 25
โดยให้ เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563

*2 นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564
*3 นายปรีชา อุ่นจิตติ อยู่ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
เนื่องจากถึงแก่กรรม

*4 นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์ อยู่ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

และได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564
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*5 นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2564

*6 ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
*7 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริหาร (บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (บาท)

รวมค่าตอบแทน
ทั้งหมด (บาท)

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

1,440,000

-

-

-

1,440,000

2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์*1

600,000

-

120,000

-

720,000

3. นายปรีชา อุ่นจิตติ*2

500,000

200,000

-

100,000

800,000

4. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์*3

600,000

130,000

-

230,000

960,000

5. นายเจษฎา พรหมจาต *4

600,000

120,000

-

130,000

850,000

6. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

600,000

-

-

-

600,000

7. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์*5

600,000

-

120,000

-

720,000

8. นายทินวรรธน์ มหธราดล

600,000

-

120,000

-

720,000

9. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

600,000

-

120,000

-

720,000

10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์

600,000

-

120,000

-

720,000

11. นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์

-

-

-

-

-

12. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์*6

50,000

10,000

10,000

70,000

รายชื่อ

1. นายอานันท์ ปันยารชุน

รวม

8,320,000

หมายเหตุ

*1 นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564
*2 นายปรีชา อุ่นจิตติ อยู่ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
เนื่องจากถึงแก่กรรม

*3 นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์ อยู่ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2564

และได้ รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

32

*4 นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2564

*5 ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
*6 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

: ไม่มี
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 6
ข้อบังคับของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกีย่ วกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 13. คณะกรรมการของบริษั ทประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่ เกิน 12 คน และกรรมการไม่ น้อ ยกว่ ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้ องมีถ่ินที่อยู่ ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้ รั บค่ าตอบแทนจากบริษั ท
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรือ
ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นจะพิ จ ารณา ซึ่ ง อาจก าหนดเป็ นจ านวนแน่ น อน หรื อ วางเป็ นหลั ก เกณฑ์ และ
จะก าหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไปหรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ าจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงก็ได้ และนอกจากนั้ น
ให้ ได้ รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัท
ข้ อ 14. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
14.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว
ละหลาย ๆ คนรวมกันเป็ นคณะหรือด้ วยวิธกี ารอื่นใดก็ได้ ตามแต่ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่
ในการลงมติแต่ ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตามข้ อ 14.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
14.3 การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการให้ ใช้ เสี ย งข้ างมาก หากมี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้ อ 15. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ง
ตามข้ อนี้จะเลือกตั้งให้ เข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัท มหาชน
ให้ จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่ อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ ในตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผู้ ออกจาก
ตาแหน่ง
ข้ อ 16. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกตามข้ อ 19
(5) ศาลมีคาสั่งให้ ออก
ข้ อ 20. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่กไ็ ด้
ข้ อ 27. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรือเข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 20 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้งั หมด หรือผู้ถือหุ้ นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้ังหมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. ให้ ประธานกรรมการหรือ กรรมการผู้ซ่ึงได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุม นั้นอาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อันเป็ น
ที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้
ข้ อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องที่
จะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา แล้ ว แต่ ก รณี รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่ าว และจั ดส่ งให้ ผ้ ู ถือหุ้ นและนายทะเบี ยนทราบไม่ น้ อยกว่ า 7 วันก่อนวันประชุ ม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้ นทั้งหมด และต้ องมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ท้ังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุ ม เป็ นอั น ระงั บ ไป ถ้ าการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นนั้ น มิ ใ ช่ เป็ นการเรี ย กประชุ ม เพราะผู้ ถื อ หุ้ นร้ อ งขอให้
นัด ประชุ มใหม่ แ ละให้ ส่งหนังสือนัดประชุ ม ไปยั งผู้ถื อหุ้ นไม่ น้อยกว่ า 7 วันก่ อนวั นประชุ ม ในการประชุ ม
ครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้ น ผู้ถือหุ้ นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุ ม และออกเสียงแทนตนในการประชุ ม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้ นที่ มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 37. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ในกรณีท่ี ประธานกรรมการไม่ อยู่ ในที่ประชุ มหรือ ไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ า มี ร องประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ า ไม่ มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ น
ประธานที่ประชุม
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ข้ อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษทั
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้ อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 40. รอบปี บัญชีของบริษัท เริ่มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
ข้ อ 41. บริษัทต้ องจัดให้ มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น และต้ องจัดทางบ
ดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้ อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็ นรอบปี บัญชีของบริษัท
ข้ อ 42. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 43. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 44. ห้ ามมิ ให้ แ บ่ งเงิ นปั น ผลจากเงิ นประเภทอื่น นอกจากเงิน ก าไร ในกรณี ท่ีบ ริ ษั ท ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่
ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

36

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นได้ เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่ วันที่ท่ีประชุ มผู้ถื อหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทั้ ง นี้ ให้ แจ้ ง เป็ นหนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น และให้ โฆษณาค าบอกกล่ า วการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น ใน
หนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 45. บริษัทต้ องจัด สรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุ นสารองไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หั กด้ วยยอดเงินขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่ าทุน สารองนี้จะมีจานวนไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียน
ข้ อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้ อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรั พย์สิน
และหนี้สินของบริษั ท ในระหว่ างเวลาทาการของบริษั ท ในการนี้ ให้ มี อานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง ผู้ ด ารงตาแหน่ งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษั ท และตั วแทนของบริษั ท รวมทั้งให้ ช้ ี แจงข้ อเท็จจริงหรือส่ ง
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญ ชีกาไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับ บัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้ บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษทั ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รบั ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 7
ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
1. นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ

:

71 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ที่อยู่

:

28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การศึกษา

:

Ordinary National Diploma in Business Studies and
Administration
University of Westminster (U.K.)

การอบรม

:

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
ผ่านการอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

:

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
:
2536 - ปัจจุบนั กรรมการ
กลุ่มบริษัทแพรนด้ าจิวเวลรี่ จากัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จากัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ
บริษัท ห้ องเย็นเอเชี่ยน ซีฟดู้ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

:

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามกาหนดวาระ
วาระที่ 6 กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการประจาปี 2565

* ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 7
ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
2. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ

:

66 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ที่อยู่

:

148/24 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

การศึกษา

:

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรม

:

โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง โดยสมาคมบริษัทเงินทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010
Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011
Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016
Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2018
Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021
Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015
BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2562
Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021
TFR 9 by Thammasart University ,2019
Forensic Accounting ,2021

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

:

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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ตาแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
:
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยาประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกรุงศรี จากัด
2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ( อิสระ)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
2562 - 2564 กรรมการ
บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยาแคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

:

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามกาหนดวาระ
วาระที่ 6 กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการประจาปี 2565

* ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 7
ประวัติกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
3. นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ

:

60 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ที่อยู่

:

69/41 หมู่ท่ี 1 ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

การศึกษา

:

ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
:

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จากัด
2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้ านการแข่งขันตลาดทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร
บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จากัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารออมสิน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการกากับดูแลสัญญาร่วมดาเนินกิจการโทรทัศน์สี
ระหว่าง บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) และ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้ นต์ จากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการกากับดูแลสัญญาให้ สทิ ธิใช้ ประโยชน์ศูนย์การค้ า
บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และ บริษทั เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารการก่อสร้ างส่วนต่อขยาย
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
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2559-2562
2558-2560

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พซี ี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

:

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

วาระที่ 6 กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการประจาปี 2565

* ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 8

อากรแสตมป์ 20.- บาท

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2)

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง
อายุ

ปี
หรือ

อายุ
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(3)

ปี
หรือ
ปี

อายุ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู้ แ ทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อ เข้ าร่ วมประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั้ งที่ 1/2565 ในวั น ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท เลขที่ 898
อาคารเพลิน จิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุ มพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็ น การประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนั้น ให้ ถือเสมือนว่า ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

(

ผู้รบั มอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้ นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8
แบบ ข.

อากรแสตมป์ 20.- บาท

หนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า

พ.ศ.
สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1)

อายุ
อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

 (2) นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี

หรือ
อายุ 71

อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 (3) นางวรรณา

ธรรมศิริทรัพย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หรือ
อายุ 66

อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 (4) นายเจษฎา

พรหมจาต

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปี

ปี

หรือ
อายุ 60

อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ท่ี 1 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ปี

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพีย งคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่ อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้ นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สานักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้ น ที่ 5 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพมหานคร โดยเป็ นการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2564
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ประจาปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 (ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข)

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรและการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) ชื่อกรรมการ :
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

(2) ชื่อกรรมการ :
 เห็นด้ วย

ดร.ชัชวิน

 ไม่เห็นด้ วย

(4) ชื่อกรรมการ :
 เห็นด้ วย

นางวรรณา

 ไม่เห็นด้ วย

(3) ชื่อกรรมการ :
 เห็นด้ วย

นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์
 งดออกเสียง
ธรรมศิริทรัพย์
 งดออกเสียง
เจริญรัชต์ภาคย์
 งดออกเสียง

นายทินวรรธน์ มหธราดล

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจาปี 2565
 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
 (ก)
 (ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุ ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไ ว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผ้ ูรับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีท่ีผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สานักงานของบริษัท เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์
(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่น
ื ด้ วย
 วาระที่

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


 วาระที่

เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง

เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้


เห็นด้ วย



ไม่เห็นด้ วย



งดออกเสียง
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 วาระที่

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ

:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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สาหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Enclosure 8

หนังสือมอบฉันทะ
อากรแสตมป์ 20.- บาท

แบบ ค. (Form

C)

(PROXY FORM)

Stamp Duty 20.- Baht

เขียนที่
Made at

วันที่
Date

(1) ข้ าพเจ้ า

สัญชาติ

I (We),

Nationality

สานักงานตั้งอยู่เลขที่
having the registered address at No.

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
as being the custodian of

ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Eastern Star Real Estate Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

votes as follows:

หุ้น

 หุ้นสามัญ
Ordinary shares of

 หุ้นบุริมสิทธิ
Preference shares of

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี้

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby grant



อายุ

ปี

age

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตาบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

District

Province

Postal Code

years

หรือ  นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71

or

Mrs. Sunanta

Tiasuwan,

Independent Director and Chairman of the Audit Committee,

age

อยู่บ้านเลขที่

28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ปี

71

years

Residing at No. 28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna-Trad Road, Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok Metropolis.

หรือ  นางวรรณา

ธรรมศิรทิ รัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66

or

Mrs. Wanna

Thamsirisup,

age

อยู่บ้านเลขที่

148/24 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

148/24 Soi Sukhumvit 22, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Metropolis.

Independent Director and Audit Committee,

ปี

66

years

ปี

หรือ  นายเจษฎา

พรหมจาต

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 60

or

Mr. Jessada

Promjart,

Independent Director and Audit Committee,

age

อยู่บ้านเลขที่

69/41 หมู่ท่ี 1 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Residing at No.

69/41 Moo 1, Tambol Taladkwan, Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi Province.

60

years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้ ง ที่ 1/2565 ในวั น ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านั ก งานของบริ ษั ท เลขที่ 898 อาคารเพลิ น จิ ต ทาวเวอร์
ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อ่นื ด้ วย
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, to
be held on 29 April 2022, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
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(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.

 มอบฉันทะบางส่วนคือ
Grant partial shares of

 หุ้นสามัญ
Ordinary shares

 หุ้นบุริมสิทธิ
Preference shares

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

shares,and entitled to vote in the number of

votes

หุ้น และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

shares,and entitled to vote in the number of

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ท้งั หมด

เสียง

The total entitled number of votes accounts for

votes

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

 วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564
Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2021.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมาและรายงานประจาปี 2564
Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual
Report for the year 2021.

 วาระที่ 3. พิจ ารณาอนุ มัติง บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ของบริษัทประจาปี สิ้น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3. To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income
of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the non-payment of dividends for the performance
results of the fiscal year 2021

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระ
Agenda 5. To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of all directors.

 เห็นด้ วย



Approve

 การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

 งดออกเสียง

ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

Abstain

Election of each director.

(1) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

 เห็นด้ วย

: นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์

: Mrs. Sunanta

Tiasuwan

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

(2) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

 เห็นด้ วย

Director’s Name

 เห็นด้ วย
Approve

(4) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

 เห็นด้ วย
Approve

Abstain

: นางวรรณา

ธรรมศิริทรัพย์

: Mrs. Wanna

Thamsirisup

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

(3) ชื่อกรรมการ

 งดออกเสียง

Disapprove

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

: ดร.ชัชวิน

เจริญรัชต์ภาคย์

: Dr. Chatchawin

Charoen-Rajapark

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

: นายทินวรรธน์

มหธราดล

: Mr. Tinnawat

Mahatharadol

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการประจาปี 2565
Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2022.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2022 and fixing of the remuneration.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ไม่ เป็ นไปตามที่ร ะบุ ไว้ ในหนั ง สือมอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อว่ าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such
vote is incorrect and it is not voted by the shareholder.

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้ าไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ ชัดเจน หรือในกรณี ท่ี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or
votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider
and vote on behalf of me (us) in all respects as he/she may think fit.

กิจ การใดที่ ผ้ ู รับ มอบฉั น ทะได้ ก ระท าไปในการประชุ ม เว้ น แต่ ก รณี ท่ี ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะไม่ อ อกเสีย งตามที่ข้ าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be
deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ
Signed

ผู้มอบฉันทะ
(

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

ลงชื่อ
Signed (

) Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Eastern Star Real Estate Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ สานักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อ่นื ด้ วย
At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, to be held on 29 April 2022, at 14.00 hrs., at the office of the Company,
No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor, Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic
media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

 วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)

(b)

 วาระที่
Agenda

งดออกเสียง\Abstain

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่อง
Subject

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

 (ข)

(b)

Agenda



 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(b)

 วาระที่

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove

Subject

(a)

Agenda

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้

เรื่อง

 (ข)

 วาระที่

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี้
My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

เห็นด้ วย\Approve

ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นด้ วย\Approve



ไม่เห็นด้ วย\Disapprove



งดออกเสียง\Abstain
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 9
ข้อปฎิบตั ิสาหรับการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
ผู้ ถื อ หุ้ นหรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ต้ อ งส่ ง เอกสารยื น ยั น ตั ว ตนตามที่ ร ะบุ ไ ว้
มายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เมื่อบริษัทได้ ตรวจสอบข้ อ มูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิ
เข้ าร่ ว มป ระชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบ ริ ษั ท ครั้ งที่ 1 /25 6 5 ถู ก ต้ องครบถ้ วน แล้ ว ผู้ ให้ บ ริ ก ารจั ด ป ระชุ ม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สาหรับการเข้ าร่ วมประชุมและคู่มือการเข้ าใช้ งานไปยังอีเมล์ท่ีท่านได้ ส่งมาแจ้ งบริษัท
โดยจะส่ง Link ล่วงหน้ า 2 วันก่อนวันประชุม
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ท่จี ะเข้ าร่วมประชุม ด้ วยวิธดี ังต่อไปนี้
1. แจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุม ด้ วยวิธสี ง่ ข้ อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
กรณีผูถ้ ือหุน้ ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง
E-Mail หรือ ไปรษณีย ์
1. โปรดกรอกเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิง่ ที่ส่งมาด้ วย 10)
โดยขอให้ ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ ชัดเจน สาหรับใช้ ในการลงทะเบียน
เข้ าร่วมประชุม
2. แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้ าร่วมประชุม E-AGM
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
• กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o สาเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ ท่ยี ังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
บัตรประจาตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้ วย
• กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ่นื เข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้มอบฉันทะ
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ องของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
• กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)
o ส าเน าห นั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ยน นิ ติ บุ ค คลของผู้ ถื อ หุ้ น ออกให้ ไม่ เกิ น 1 ปี ก่ อ น
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มี อานาจลงนามแทน
นิติบุคคล
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o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
• กรณีท่มี ีการมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และ
ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
o สาเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
กรณีท่เี อกสารหรือหลักฐานที่ได้ กล่าวข้ างต้ น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงเอกสาร
คาแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคาแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
(ในกรณีเป็ นนิติบุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้ งความประสงค์เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้ อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้ อมเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ (ข้ อ2) โดยจัดส่งมาให้ บริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น.
• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย์: ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. เมื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ แ จ้ งความประสงค์ เข้ าร่ ว มประชุ ม และได้ รั บ การตรวจสอบครบถ้ วนแล้ ว
ท่านจะได้ รับ E-Mail จากทางผู้ให้ บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็ น Link สาหรับการเข้ าร่วมประชุม และคู่มือการเข้ า
ใช้ งานระบบ ก่ อ นวั น ประชุ ม 2 วั น โปรดศึ กษาคู่ มื อ วิ ธีก ารใช้ ง านระบบการประชุ ม E-AGM โดยละเอี ย ด
กรณีท่ยี ังไม่ได้ รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 โปรดติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้ าร่ ว มประชุ ม และการลงคะแนนผ่ านทางสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ สามารถใช้ ได้ กั บ คอมพิ ว เตอร์ / โน๊ ต บุ๊ ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้ วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้ านพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้ าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้ องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud
Meeting ก่อนเข้ าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ ดงั นี้
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ระบบ iOS

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings

3. ระบบจะเปิ ดให้ เข้ าร่วมประชุมล่วงหน้ า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง
เวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้ าสู่ระบบผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องใช้ ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีท่ไี ม่ได้ ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง
เป็ นเห็นด้ วยโดยทันที (ใช้ วิธกี ารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้ วย)
6. กรณี ท่ี ผ้ ู เข้ าร่ ว มประชุ ม มี เ หตุ ขั ด ข้ องหรื อ ติ ด ปั ญ หาในการใช้ งานระบบ E-AGM ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ
บริษั ท โอเจ อิน เตอร์เนชั่ น แนล จากัด ตามเบอร์โทรศั พ ท์ท่ี ระบุ ไว้ ใน E-Mail ที่จั ด ส่ง คู่ มือการใช้ งานระบบ
ไปให้ ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้ จะเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป
แบบเดิม ขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ไม่เดินทางมาที่บริษทั ***
กรณีผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
สาหรับผู้ถือหุ้ นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม แบบ E-AGM ด้ วยตนเองหรือไม่ สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
ท่ านอื่น เข้ า ร่ ว มประชุ ม แบบ E-AGM ได้ หากผู้ ถื อหุ้ น ประสงค์ จ ะมอบฉั น ทะให้ กั บ กรรมการอิส ระ กรุ ณ าส่ ง หนั งสื อ
มอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 แบบ ข.) โดยระบุผ้ ูรับมอบฉันทะเป็ นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ กาหนด
ไว้ พร้ อมเอกสารประกอบ ให้ บริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
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• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย์: ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ : กรณีท่ีผ้ ูถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทาการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ ระบุ
มาในหนั งสื อมอบฉั น ทะ ซึ่ งในการลงคะแนนเสีย งในแต่ ล ะวาระ ผู้ ถื อหุ้ น มี สิท ธิออกเสี ย งเห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็น ด้ ว ย หรื อ
งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้ นแต่เป็ นการลงคะแนน
เสียงของ Custodian)
กรณีผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
กรุณานาส่งข้ อมูลต่อไปนี้
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 แบบ ค.) กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนั งสือรับรองการจดทะเบีย นนิ ติบุค คลของคัส โตเดีย น (Custodian) และลงลายมื อชื่อรับรองสาเนาถู กต้ อง
โดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอานาจ พร้ อมประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
3. หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. ส าเน าบั ต รป ระจ าตั ว ป ระชาชน หรื อ ส าเน าบั ต รป ระจ าตั ว ข้ าราชการ ห รื อ ส าเน าห นั งสื อ เดิ น ทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6. จัดส่งข้ อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
• ช่ องทางไปรษณีย์ : ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
จากัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้ น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
การส่งคาแนะนาหรือคาถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริษทั หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณา
ในการประชุม E-AGM
กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้าให้ บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
• ช่ องทางไปรษณีย์ : ถึง นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน เลขานุ การบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรี ยล เอสเตท
จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลิ น จิ ต ทาวเวอร์ ชั้ น 5 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร 10330
2. ส่งคาแนะนาหรือคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผู้ท่เี ข้ าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องระบุ
ชื่อและนามสกุล พร้ อมแจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคาแนะนา
หรือคาถามทุกครั้ง บริษัทเปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม โดยช่องทางการสนทนาระบบ
พิมพ์ข้อความ (Chat)
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ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ดังนี้
1. เรื่ อ งการส่ ง เอกสารยื น ยั น ตั ว ตนเพื่ อเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting)
ติดต่อฝ่ ายเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมได้ ตามช่ องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้ าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีท่ียืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่รี ะบุไว้
ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้ งานระบบไปให้ ท่าน
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 10

แบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อีสเทอร์ น สตำร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหำชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
LIMITED
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย 11

แบบฟอร์มส่งคำถำมล่วงหน้ำสำหรับกำรประช ุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้ นเลขที่.............................
ถนน........................................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................อีเมล (e-mail)........................................................
โทรศัพท์..............................................................เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ...............................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.......................................หุน้
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
คาถาม
1) ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ ือหุน้
(..................................................................................)
หมำยเหต ุ:
กรุณ าส่ ง “แบบฟอร์ม ส่ ง ค าถามล่ วงหน้าสาหรั บ การประชุม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM)” ที่ ก รอกข้อ มูล ครบถ้วน
มาให้บริษทั ภายใน วันที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 12.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทำง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ
• ช่องทำงไปรษณีย:์
นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซอ้ น เลขานุการบริษทั ณ บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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แผนที่ของสถำนที่จดั กำรประช ุมสำมัญผูถ้ ือหน้ ุ
บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จากัด (มหาชน)
ณ สานักงานของบริษทั เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยเป็ นกำรประช ุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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