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ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/062/2564 

 

 28 พฤษภาคม 2564   

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2564  

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 

 2. รายงานประจ าปี 2563 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code)   

 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

 4. นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

 5. จ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2563 

 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 7. ประวัติกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

 8. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

 9. ข้อปฏบิัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

  และการมอบฉันทะ 

 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 11.   แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้                      

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่  1/2564 ใหม่ ในวันที่  17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.                       

ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ

วาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่   1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั้งท่ี 1/2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่  1/2563 เมื่ อวันที่                         

30 กรกฎาคม  2563 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ                          

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมสามัญ                   

ผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทคร้ังที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ ผ่านมา  

ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2563 ดังกล่าว 

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน

และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจ าปีเพื่ อพิจารณาอนุมัติ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น 

เพื่ อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่                        

31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและรับทราบการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล                          

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563   

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ 

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ งไว้เป็นทุนส ารอง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้  

จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 เนื่ องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปีสิ้ นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563                   

บริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 188,515,976.71 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

มีก าไรสทุธจิากการด าเนินงานจ านวน 239,865,415.41 บาท 

  นอกจากนี้  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของ                         

งบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนส ารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ                           

มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท  

 

 

2



 

 

  เมื่ อบริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ งเป็นทุนส ารอง                    

ตามกฎหมายจ านวน 12,000,000 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 

0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 50,222,461.85 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date)  และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่                    

25 พฤษภาคม 2564  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ง

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                                                   

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 5,022,246,185 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 

0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 50,222,461.85 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date)  และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่                    

25 พฤษภาคม 2564 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี                      

โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสทิธิ

ที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ดังนั้น จึง ต้องมีกรรมการ                    

ออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 11 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่ง                   

นานที่สุดหรือที่จะอยู่ในต าแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ได้แก่กรรมการ

ดังต่อไปนี้  

 1. นายอานันท ์  ปันยารชุน   ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต ์ รองประธานกรรมการ 

 3. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 4. ดร.ต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 

 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ 

ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็น                

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม                     

ในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                 

ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                   

จึงเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   

 (1) เลือกตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนด

วาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง       

 (2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ และ ดร.ต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์

ซึ่ งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ                    

ของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 
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 บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท

ก าหนดผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563  

ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   

  (1) เลือกตั้งให้ นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนด

วาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง       

  (2) เลือกตั้งให้ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ และ ดร.ต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์

ซึ่ งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ                     

ของบริษทัใหม่อกีวาระหนึ่ง   

  ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

  ทั้ งนี้  ค านิยามกรรมการอิสระของบ ริษัท ได้ก าหนดไว้เท่ ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13  ที่ก าหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้อง 

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่ งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่  1/2563 เมื่อวันที่                       

30 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 ภายใน

วงเงินไม่ เกิน  9,500,000.- บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิ จารณาจัดสรร                      

เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้  บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านๆ มาดังนี้  

ค่าตอบแทนประจ าปี 2563 2562 2561 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท) 9,500,000 9,500,000 9,500,000 

ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท) 7,175,000* 8,650,000 8,990,000 

หมายเหตุ * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท                 

ในอตัราร้อยละ 25 โดยให้เร่ิมมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธนัวาคม 2563   
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  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ                     

โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึง                   

ความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทที่เท่ากบัปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป 

การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  

ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุก

ปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่

ผู้สอบบัญชี 

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า                 

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด                

มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏบิัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

1. นางกิ่งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์ 4496 1 

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกจิ 4521 0 

3. นางสาวสมุนา  พันธพ์งษ์สานนท ์ 5872 0 

4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 2 

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และก าหนด

ค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยได้เปรียบเทียบกับ ข้อมูลการจ่าย                      

ค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้  

 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,335,000 1,335,000 1,335,000 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท) - - 50,000 

คิดเป็น (ร้อยละ) 0 0 3.89 
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 ทั้งนี้  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 

ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน                 

อวีาย จ ากดั ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทอกีด้วย  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521  

หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2564 และพิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 

1,335,000.- บาท 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

    ตามที่บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 

เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า 

ไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ จากท่ าน ผู้ถือ หุ้ นของบ ริษัท  และบริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2564 

   ในการจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ 

จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์แทน

โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่ งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน และ                            

หนั งสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งเป็นแบบที่ ก าหนดรายการต่างๆ  ที่ จะมอบฉันทะที่ ละเอียดชัดเจน                

มายังท่านด้วยแล้ว นอกจากนี้  ยังมีหนั งสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ งเป็นแบบที่ ใช้เฉพาะกรณี ผู้ถือหุ้น                             

ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ

ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง                      

ตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยมีข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และ

การมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่ งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง                            

ของแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสาร                           

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                    

และเอกสารแสดงตัวตน และในกรณีมอบฉันทะต้องน าส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการ

มอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 

  อนึ่ง บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธเิข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2564 

ใหม่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (Record Date) 
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  หากท่านผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการ 

ชี้ แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                 

(E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11  ให้บริษัทภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. 

 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

_____ 

 (ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรสีกุลรัตน์) 

 กรรมการผู้จัดการ 

 
 
 
 

หมายเหต ุ บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   

 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกบัที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่1) 

 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2563 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเมื่ อวันที่  30  กรกฎาคม 2563 เวลา 14.20  น . ณ  โรงแรมอินเตอร์คอนติ เนนตัล 

กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้ นล็อบบี้  เลขที่  973 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

ในขณะนี้  มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 55 ราย นับเป็น

จ านวนหุ้นได้  3,327,075,221 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้ งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25  

ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ีให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้   

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  รองประธานกรรมการ 

 3. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

      ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 6. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

 8. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 9. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  

 10. นายทนิวรรธน์ มหธราดล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 100 

 นอกจากนี้  นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ สอบบัญชีของบริษัท ได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่ อช่วย

คณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏบิัติดังนี้  

1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย 

โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่ านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

และขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็น

เอกฉันทอ์นุมัติหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 
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 2. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 

 3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียง

และลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่

น าบัตรลงคะแนนของผู้ ถื อ หุ้นที่ ไม่ เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนั บคะแนนเสียง และถื อ ว่า 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือ หุ้นที่ออกเสียง  

ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสยีงที่เหน็ด้วย 

 5. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ สอบถามมติจากที่ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม                       

ช่วยแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ  

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธาน 

ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้า

ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว  

ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2563 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด 

(มหาชน)  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2562 

  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั้ งที่ 1/2562              

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับ

หนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทกัท้วงหรอืขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 61 ราย นับเป็นจ านวน

หุ้นได้ 3,327,707,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของ

บริษทัครั้งท่ี 1/2562 ว่าถูกตอ้ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ                   

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 61 3,327,707,946 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสยี  - - - 

รวม 61 3,327,707,946 100 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงาน

ประจ าปี 2562 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุม ว่า  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทประจ าปี  2562  

คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานประจ าปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

นอกจากนี้  คณะกรรมการยังได้จัด ให้มีวีดี โอและภาพของโครงการต่างๆ ที่บริษัทด าเนินการอยู่ทั้ งใน

กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา และประธานได้มอบหมายให้ 

ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

ให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการในรอบปีที่ ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดก าไรสุทธ ิ

ที่บริษัทท าได้ตามรายละเอยีดดังนี้   

 (1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562  1,624 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 

เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 3,037 ล้านบาท 

 (2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 

เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,620 ล้านบาท  

หากดูจากข้อมูลในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่มียอดรายได้สูงถึง 2,516 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้จากการ

โอนโครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้น าที่ดินที่มีอยู่ในมือและ

สรรหาที่ดินใหม่เพื่อน ามาพัฒนาเปิดโครงการใหม่ ท าให้ในปี 2561 บริษัทสามารถเปิดโครงการคอนโดมิเนียม        

8 ชั้น โครงการแรกของบริษัท ซึ่งประสบความส าเร็จด้านยอดขาย ท าให้ยอดขายในปี 2561 สูงถึง 3,037 ล้านบาท 

และได้มีการวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2562 ตลาดคอนโดมิเนียมซบเซาลง จึงมีการ        

ปรับแผนชะลอการเปิดโครงการใหม่ตามสถานการณ์ จึงท าให้ในปี 2562 ปิดยอดขายที่ 1,624 ล้านบาท และ                 

ในส่วนของรายได้นั้น เนื่องจากรอบธุรกิจการพัฒนาคอนโดมิเนียมจะใช้เวลา 2-3 ปี เพื่อรับรู้รายได้ ท าให้รายได้

จากโครงการดังกล่าว มีแผนรับรู้ รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้  โดยมีการรับรู้ รายได้บางส่วนบ้างแล้ว และ

ด้วยเหตุนี้ เมื่อ 3 ปีก่อนจึงได้มีการขยายธุรกิจในตลาดแนวราบทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยองมากขึ้ น 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยอง                  

มี รายได้ สู งถึ ง 404  ล้ านบาท  ใน ปีที่ ผ่ านมา และรายได้บางส่ วนจาก  869 ล้ านบาทของโครงการ                               

ในกรุงเทพมหานครนั้น มาจากโครงการแนวราบ   เอสทารา พัฒนาการ 20 ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ต่อเนื่อง                     

ในปี 2563 ควบคู่กบัโครงการแนวสงู ควินทารา สขุุมวิท 42 ที่อยู่ระหว่างโอนนี้ ด้วย 

 (3) ยอดก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ ในปี 2562 บริษัทท าได้ 57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 

ลดลงร้อยละ 54 เน่ืองจากมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการใหม่ที่ยังไม่รับรู้รายได้ในปีเกดิขึ้น 

 ส าหรับภาพรวมโครงการในปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 โครงการ ในจังหวัดระยอง 4 

โครงการ และมีการปิดโครงการจ านวน 5 โครงการ ซ่ึงถือว่าประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน และในปี 2563 

มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการรวม 9 โครงการ 

 ใน ปี  2562 โค รงการในกรุ ง เทพ มหานคร และจั งห วัด ระยอง แ บ่ งระดั บ โค รงการเป็ น                                  

(1) ตลาดบน ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป  (2) ตลาดกลาง ราคา 3-5 ล้านบาท  (3) ตลาดระดับประหยัด ราคา                    

3 ล้านบาทลงมา โดยในปีที่ ผ่านมาได้ปิดโครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว โครงการแฮมเล็ท  3                            

โครงการวินเทจ 3 ซึ่ งเป็นโครงการในตลาดบน และปิดโครงการสินทวี การ์เด้น 2 ในตลาดระดับประหยัด                     

ส่วนโครงการแอมเบอร์คาดว่าจะปิดได้ในปีนี้ ในตลาดระดับประหยัด 
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 ส าหรับสภาพแวดล้อมในปี 2563 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังต ่าอยู่ มาตรการ 

LTV ที่เริ่มผ่อนคลาย และ EEC ที่เริ่มเห็นผลการพัฒนาโครงการบ้างแล้ว โดยเฉพาะทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

ที่มีทางออกสนามบินอู่ตะเภา ห่างจากทางเข้าสนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี่ คลับ เพียงราว 2 กิโลเมตร 

รวมทั้งส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในพื้ นที่กรุงเทพมหานครที่เอื้ออ านวยความสะดวกมากขึ้นและมีโอกาสในการ

พัฒนามากขึ้น ส่วนความท้าทายที่สงูมากในปีนี้ จะเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท าให้

ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการใช้จ่าย และระดับหนี้ ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ การปล่อยกู้ของธนาคารที่เข้มงวด                    

มากขึ้น และการแข่งขันในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงมากหลังเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการจากโควิด-19 

มากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2563 ที่บริษัทให้ความส าคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ อาทิ บริหารกระแสเงินสด โดยรักษาสมดุล

ระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ระบายสินค้าพร้อมอยู่เพื่อปิดโครงการ พร้อมแปลง 

Backlog มาเป็นรายได้ให้มากที่สุด เปิดขายและก่อสร้างโครงการโดยพิจารณาตามสภาวะตลาดและสถานการณ์ 

คงกลยุทธ ์เน้นพัฒนาโครงการในกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่ม “Real Demand” กระจายโครงการไปยัง

ท าเลที่มีศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่มากเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่าที่ดินในพื้นที่สนามกอล์ฟ ระยอง 

โดยปรับปรุงภาพลักษณ์สนามกอล์ฟและสปอร์ตคลับ ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการโดยใช้ความต้องการของลูกค้า

เป็นโจทย์หลัก น าแนวคิด “24Hrs” มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าโดยร่วมมือ

กับพันธมิตรในการให้บริการ การบริหารจัดการภายในองค์กร จะยังคงพัฒนาระบบสนับสนุนการท างานภายใน

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการท างาน ยกระดับคณุภาพสนิค้า & บริการ และการส่งมอบได้ทนัเวลา 

 ในปี 2563 ได้เปิดขายโครงการใหม่โดยเน้นท าเลที่มีศักยภาพ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการ        

ควินทารา คีเนท รัชดา 12 และโครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ในจังหวัดระยอง ได้แก่ โครงการบรีซ แอท 

อสีเทอรน์ สตาร์ ฟอเรสโต้ โครงการแกรนด์เวลาน่า 

 ทั้งนี้  เมื่อต้นปี 2561 บริษัทได้ย่ืนขอหนังสือรับรองจากทางแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริตหรือที่เรียกว่า “CAC” แล้ว โดยบริษัทได้ประเมินตนเองและตอบค าถามทั้งหมด 71 ค าถาม 

ให้กับ CAC ซึ่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทาง CAC ได้แจ้งมายังบริษัทว่า บริษัทยังไม่ผ่านการรับรองและ                  

ยังไม่ออก Certification ให้กับบริษัท โดย CAC เห็นว่าบริษัทยังขาดอยู่ 2 เรื่อง คือ (1) การประเมินความเสี่ยง

การคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ (2) มาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นเชิงปฏิบัติ 

โดยบริษทัมีแนวทางแก้ไข ดังนี้  
 

 1. เรื่องการประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ จะแสดงกระบวนการ          

ในการด าเนินงานที่ชัดเจนและแสดงให้เหน็ว่ามีมาตรการควบคุมป้องกนัอย่างไร  

 2. ส าหรับการขาดมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นเชิงปฏบิัติ จะให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในเป็นผู้ประเมินแนวทางที่ก าหนดไว้ 
  

ทั้งนี้  บริษัทจะย่ืนขอหนังสอืรับรองจาก CAC อกีครั้งประมาณปลายปี 2563  

 คุณวิชา ช่อพรมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น :  ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ควรจะจัดให้ผู้ถือหุ้น 40-50 คน 

ไปเย่ียมชมโครงการที่จังหวัดระยอง และมีการน าเสนอผลงานของบริษัทและโอกาสในการพัฒนาโครงการ                          

โดยอาจเกบ็ค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน เดินทางแบบไปเช้าเยน็กลับ เพื่อให้เหน็ภาพและเข้าใจธุรกจิมากขึ้น 

 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2562 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 

 ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ  สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ ชี้ แจงรายละเอียดให้ 

ที่ประชุมพิจารณา 
 

เพื่ ออธิบายให้ชัดเจนและเพื่ อเห็นภาพของงบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ปี 2562 

เปรียบเทียบกับปี 2561 จึงขอปรับปรุงบางรายการที่มีความใกล้เคียงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และหยิบยก

รายการสนิทรัพยบ์างรายการที่มีความส าคัญ อธบิายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สรุปได้ดังนี้  

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่นๆ หมายถึงเงินสด และเทยีบเท่าเงินสดและรวมถึงการลงทุนใน

กองทุนที่มีความเสี่ยงต ่า ปี 2562 จ านวน 202 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ประมาณ 65 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 24 

(2) ในธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์รายการสนิทรัพย์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 2 รายการหลัก ดังนี้ 

รายการที่ 1 อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ปี 2562 จ านวน 5,444  ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 1,663 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 สาเหตุมาจาก  

(2.1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านก่อสร้างเสรจ็แล้วและ

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง สนิค้าคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น 

ปี 2562 จ านวน 4,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 

สาเหตุหลักมาจากบริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นและก่อสร้างโครงการควินทารา สขุุมวิท 42 

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่าเช่นให้โลตัสเช่าที่ บ้านฉาง เป็นต้น  

บ้านและอาพารท์เม้นให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงการถือไว้เผื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สนิ 

ปี 2562 จ านวน 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 

รายการที่ 2 ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา หมายถึงที่ดินที่บริษัทมีไว้รอการพัฒนา 

ปี 2562 จ านวน 1,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 

(3) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ท ากับลูกค้า หมายถึงค่าคอมมิชชั่นจ่ายให้กับนายหน้า การขาย

โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แต่เดิมตามมารตฐานบัญชีให้บันทึกเป็นรายจ่ายในงบก าไรขาดทุน                       

ทั้งที่ บริษัทยังไม่ได้รับรู้ รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องรับรู้ เป็นรายจ่ายในงบก าไรขาดทุน  

ตามมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน สามารถที่จะบันทกึในสนิทรัพย์ได้ โดยแสดงเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซ่ึงสญัญาที่ท า

กบัลูกค้า และจะทะยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทมีการรับรู้รายได้เกดิขึ้นในโครงการนั้นๆ 

ปี 2562 จ านวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41                        

ส่วนใหญ่โครงการควินทารา สขุุมวิท 42 

(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

ปี 2562 จ านวน 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13  

สินทรัพย์รวม ปี 2562 จ านวน 7,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 1,698 ล้านบาท                                       

คิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการเปิดโครงการมากขึ้น จึงมีการสร้างส านักงานขายเพิ่มขึ้น 

ด้านหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น  ประกอบด้วย 

(1) หนี้สนิ จะแบ่งหนี้สนิออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยดังนี้  

(1.1) หนี้ สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ ย รายการนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้ อโครงการ 

เป็นต้น ปี 2562 จ านวน 726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 123 ล้านบาท คิดเป็น   ร้อยละ 20 

(1.2) หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ ย ปี 2562 จ านวน 2,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 

1,624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229 ประกอบด้วย 
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(1.2.1) เงินกู้ ยืมระยะสั้น ปี 2562 จ านวน 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 647 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 485 

(1.2.2) เงินกู้ ยืมระยะยาว ปี 2562 จ านวน 1,552  ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ                     

977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170 สาเหตุหลักมาจากบริษัทกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง อย่างไรกต็าม ปี 2562 

บริษัทช าระคืนเงินกู้ส าหรับโครงการ แอมเบอร์ หมดแล้ว 

(2) หนี้ สินรวม ปี 2562 จ านวน 3,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 1,746 ล้านบาท      

คิดเป็นร้อยละ 133 

(3) ขาดทุนสะสม ปี 2562 จ านวน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2561 ประมาณ 51 ล้านบาท                 

คิดเป็นร้อยละ 67 

แม้ว่าบริษัทมีก าไรสุทธิ 113 ล้านบาท แต่บริษัทกลับมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ น ประมาณ 51  ล้านบาท 

สาเหตุหลักมาจาก 

- ก าไรสทุธ ิปี 2562           52     ล้านบาท 

- หัก ตั้งส ารองตามกฎหมาย        (3)    ล้านบาท 

- หัก เงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2561 แต่มาจ่ายในปี 2562 (100) ล้านบาท 

รวม          (51)  ลา้นบาท 
 

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จ านวน 4,610 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 48 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 1 
 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ประกอบด้วย 

รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 333 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 1,373 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ                   

ปี 2561 อยู่ที่ 1,706 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทรับรู้ โครงการกรุงเทพ ลดลง 577 ล้านบาท สาเหตุหลัก                

มาจากรับรู้ จากโครงการเดิมที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเหลือน้อยแล้ว และรับรู้ รายได้จากโครงการบ้านฉางเพิ่มขึ้ น                  

230 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านฉางสงูถึง 404 ล้านบาท 

ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 210 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 953 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ                    

ปี 2561 อยู่ที่ 1,163 ล้านบาท ลดลงตามยอดรายได้ที่ลดลง  

ก าไรขั้นต้น ลดลง 123 ล้านบาท ในปี 2562   อยู่ที่  420 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่               

543 ล้านบาท  

รายได้อื่น เพิ่มขึ้ น 13 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 14 ล้านบาท 

สาเหตุหลักมาจากการริบเงินจากลูกค้า 

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เพิ่มขึ้ น 27 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 29 ล้านบาท                 

เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ สูงกว่า มูลค่า

ตามบัญชี ที่รวมจ านวนที่บริษัทได้ตั้งด้อยค่าเอาไว้ก่อนหน้า  
 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 11 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 399 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 

อยู่ที่ 410 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 

- เงินเดือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายใหม่ชดเชยกรณีที่เลิกจ้าง อายุงานเกิน 20 ปี เพิ่มจากเดิม

ชดเชย 300 วัน ในปี 2561เป็น 400 วัน ในปี 2562   

- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้ น เนื่องจากมีการเสร้างส านักงานขายเพิ่มขึ้ น ตามการขึ้ นโครงการที่เพิ่มขึ้ น                

ในปี 2562 รวมถึงการตัดจ าหน่ายส านักงานขาย เพราะยกเลิกการใช้งาน 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2562 ใกล้เคียงจากปี 2561 ที่ 4 ล้านบาท ทั้งๆ ที่เงินกู้ ปี 2562 เพิ่มสูงขึ้น

มากเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจาก โดยทั่วไปแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อกู้เงินดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเป็น 

2 ส่วนคือด้านสนิทรัพย์ ที่กู้มาเพื่อพัฒนาโครงการ และด้านค่าใช้จ่าย ที่กู้มาเพื่อการด าเนินการ 
 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2562 จ านวน 21 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561                  

ที่ 32 ล้านบาท เน่ืองจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง 
 

อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ  ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.01 บาท 

เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่  0.02 ล้านบาท อัตราก าไรขั้นต้น ลดลงร้อยละ 1 ในปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 31                     

เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 อัตราก าไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 3 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 

2561 อยู่ที่ร้อยละ 7 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ลดลง 460 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 260 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 720 ล้านบาท  D/E Ratio เพิ่มขึ้น 0.38 เท่า ในปี 2562 อยู่ที่ 0.66 เท่า เมื่อเทียบ

กับปี 2561 อยู่ที่ 0.28 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.92 บาท 

เมื่อเทยีบกบัปี 2561 อยู่ที่ 0.93 บาท 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 65 ราย นับเป็นจ านวน

หุ้นได้ 3,327,779,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง                          

เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 

2562 
 

 ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม

พิจารณา 

 กรรมการบริหารได้ชี้ แจงต่อที่ ประชุมว่า ในปี  2562 บริ ษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 56,956,743 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท และ

เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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  คุณวชิา ช่อพรมพันธุ ์ผู้ถือหุ้น :  ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการชี้ แจงผลประกอบการของปี 2562 และ

บริษัทมีก าไรอยู่ที่ 52 ล้านบาท แต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย เนื่องจากต้องมีการรักษาสภาพคล่องทาง

การเงินไว้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และขอทราบว่าเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ต้องมีเท่าไร และบริษัท 

มีครบแล้วหรือไม่ 
 

  คุณฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล : ได้ชี้ แจงว่า เงินทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทต้องส ารองทุกปี ร้อยละ 5 

จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันยังไม่ครบตามจ านวน 
 

 ประธาน :  ได้ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความเสียใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากโควิด-19 ซึ่งเป็น

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้บริษัทจะมีผลก าไร แต่มีความจ าเป็นต้องกนัเงินไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทาง

การเงินของบริษัท และต้องงดการจ่ายเงินปันผลในปีนี้  แต่ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนัก 

ในการท างานที่ จะให้บริ ษัทมีความมั่ นคงทางการเงิน  และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถื อ หุ้น 

อย่างสม ่าเสมออยู่แล้ว อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ท างานอย่างหนักภายใต้สถานการณ์

ปั จ จุบั น  โด ย ฝ่ ายจั ด ก าร ไ ด้ มี ก ารป รับ ลด เงิน เดื อ น แล ะผ ลตอบแทนล ง ตั้ งแ ต่ เดื อ น เมษ ายน  

และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับลดผลตอบแทนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ด้วยความสมัครใจจนกว่า

สถานการณ์จะดีขึ้ น ทั้งนี้  บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดเวลาท างานหรือพักเวลาท างานแต่อย่างใด ขอขอบคุณ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่มีความเสียสละทุกท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงาน

ของบริษัทต่อไป  
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจงึเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรก าไรส่วนหนึง่เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหแ้ก่                    

ผูถ้ือหุน้ของบริษทั เนื่องจากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งรกัษากระแสเงินสดไวเ้พื่อรองรบัสถานการณต่์างๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันท ์              

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

 ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระน้ีจะเป็นการ

พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง 

เป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง                         

แต่มีสทิธทิี่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทได้อกี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออก

จากต าแหน่งตามก าหนดวาระรวม 4 คน คือ 
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 1. นายวีระพันธุ์ ทปีสวุรรณ ซึ่งท่านได้ถึงแกก่รรมในระหว่างวาระ 

 2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองด ี

 3. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล และ 

 4. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ 
  

ทั้งนี้  บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทาง

เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ต ล าด 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 ตุ ล า ค ม  2562  

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท  
 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเหน็สมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ดังนี้ 

 (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาต เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการ

อสิระที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี 

 (2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออก

จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 (3) ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใด

แทนต าแหน่งของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  
  

ส่วนรายนามและประวัติ  รวมทั้ งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถื อหุ้นในบริษัทอื่นที่มี 

หรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน 

ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ 

เชิญประชุมแล้ว 

 นอกจากนี้  ก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เลือกตั้ งเป็นกรรมการ 

แทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ให้ท่านประธานทราบว่า เมื่อถึงวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง

กรรมการ จะขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอสิระ 
 

 ประธานได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระออกจากห้องประชุม  
 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ งกรรมการ         

เป็นรายบุคคล  

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติดงันี้  

 (1)  เลือกตั้งใหน้ายเจษฎา พรหมจาต เขา้เป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษทั 

 (2)  เลือกตั้ งให้นายฐิติวุฒิ  สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซ่ึงเป็นกรรมการ 

ท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้ งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ 

อีกวาระหนึง่ 

 (3)  ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน  
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 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

 (1) นายเจษฎา พรหมจาต 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสยีงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 (2) นายฐิติวุฒิ สุขพรชยักุล 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 (3) นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสยี  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 (4) ก าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 คน 
มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจ านวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ รองประธานกรรมการ 

 3. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
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 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 

 8. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 9. นายณัฐวิทย ์ บุณยะวัฒน ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 10. นายทนิวรรธน์ มหธราดล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอยีดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติ

ให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และส าหรับเงิน

ค่าตอบแทนในปี 2563 นี้  คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกนิ 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับ                    

ปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสือ                  

เชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ

ของบริษทัประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็น                  

ผูพ้ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยท่ีประชุม

มีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทห์รือเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสยี  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่กส็ามารถที่จะได้รับการ

แต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายโสภณ 

เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกจิ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่  
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4521 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผู้ สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่  3972 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่  4496                  

ผู้สอบบัญชแีห่งบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563 

และขอเสนอให้ก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกนิ 1,335,000 บาท 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งใหน้ายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชี

ใบอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีใบอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือนางสาว

สุมนา พนัธ์พงษส์านนท์ ผูส้อบบญัชีใบอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชี

ใบอนุญาตเลขท่ี 3972 หรือนางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีใบอนุญาตเลขท่ี 4496 ผูส้อบบญัชี

แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2563 และ

ก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติ                      

ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้   
 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 65 3,327,779,647 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 65 3,327,779,647 100 

   

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจาณาระเบียบวาระตามที่ ก าหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้                           

ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นที่จะสนทนาหรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกบักจิการของบริษัท 

 

  คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น  :  ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทควรพิจารณาลดจ านวนหุ้นด้วยการ                          
ซื้ อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบัน หรือ                      

การเติบโตในอนาคตให้ดีขึ้น 

 

  ประธาน : ได้ชี้แจงว่า ขอรับข้อเสนอดังกล่าว ให้ฝ่ายจัดการน าไปพิจารณาต่อไป  

 

  หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มี เรื่ องอื่นใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น     

ที่ให้การสนับสนุนกจิการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.  
 
 

 ลงชื่อ ประธานที่ประชุม 

 (นายอานันท ์ปันยารชุน) 
 

 

 ลงชื่อ ผู้บันทกึการประชุม 

  (นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน) 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

1.  นายอานนัท ์ ปันยารชุน 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการและกรรมการอสิระ     
 

อายุ    : 89 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
 

การศึกษา   : ปริญญาตรี (เกยีรตินิยม) สาขากฎหมาย 
     มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ์
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : ประธานกรรมการ 
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 29 ปี (2535 – ปัจจุบัน) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 
 

การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08   

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563   ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 
• บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊พ จ ากดั 

    2549  - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บรษิัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท ์จ ากดั 
     2539 -  ปัจจุบัน ทูตองค์การยูนิเซฟประจ าประเทศไทย 

 

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 ต่อบริษัท  
 

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท  
 

• บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
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ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการอิสระ 
 

• ความสมัพันธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
  - ไม่ม-ี  
 

• ความสมัพันธก์บับริษัท / บริษทัย่อย / บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
  - ไม่ม-ี  
 

• ความสมัพันธท์างธรุกจิที่มีนัยส าคัญ อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
  - ไม่มี-  
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

2.  นายพงศพิ์นิต  เดชะคุปต ์
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการ 
 

อายุ    : 66 ปี 
 

สญัชาต ิ    : ไทย 
 

การศึกษา   : ปริญญาโท 

บริหารธรุกจิ  มหาวิทยาลัยดีทรอยด์ รฐัมิชิแกน สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตร ี

การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการอบรม    

การอบรม   : - Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2013 (ACEP) ปี 2556 

- How to Develop a Risk Management Plan  รุ่นที่ 4/2013 (HRP) ปี 2556 

- Chartered Director Class รุ่นที่ 7/2013 (CDC) ปี 2556 

- Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 14/2012 (RCC) ปี 2555 

- Role of The Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 2/2012 (RNG)     

   ปี 2555 

- The Board’s Roles in Merger & Acquisitions รุ่นที่ 1/2011 (M&A)                   

   ปี 2554 

- Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 2/2010 (MFM) ปี 2553 

- Monitoring of The Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 10/2010 (MFR)  

   ปี 2553 

- Monitoring The Internal Audit Function รุ่นที่ 7/2010 (MIA) ปี 2553 

- Monitoring The System of Internal Control and Risk Management                       

   รุ่นที่ 9/2010 (MIR) ปี 2553 

- Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 1/2010 (FGP) ปี 2553 

- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 7/2010 (SFE) ปี 2553 

- Advanced Audit Committee Program รุ่นที ่30/2010 (ACP)  ปี 2553 

- Director Certification Program   

   รุ่นที่ 126/2009 (DCP) ปี 2552 

- Directors Accreditation Program รุ่นที่ 71/2008 (DAP) ปี 2551 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : รองประธานกรรมการ   
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 6 ปี (2558 – ปัจจุบัน) 
  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 
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การถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่ม ี

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 
           

 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 

• บริษัทจดทะเบียน   : 2546 – 2561  กรรมการ 

     2561 -  ปัจจุบัน  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   

        บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
     

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
 

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ต่อบริษัท 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

3.  นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน ์                                                        
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการบริหาร     
 

อายุ    : 59 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
 

การศึกษา   : Master of Science 

Abiline Christian University Texas, USA. 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑติ  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
     

การอบรม   : Senior Executive Program (SEP 9) Sasin 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริหาร   
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 6 ปี (2558 – ปัจจุบัน) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 

     การประชุมคณะกรรมการบริหาร  5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม   5 ครั้ง 
 

การถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่ม ี

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563                        
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 

• บรษิัทจดทะเบียน   : ไม่มี 
  

• ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน   : 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ 

      บริษัท แกรนด์หลานหลวง จากดั 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 

       บริษัท โฮมสขุุมวิท จ ากดั 

    2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

      บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 

   

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ต่อบริษัท 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

4.  ดร.ต่อศกัดิ์  เลิศศรีสกุลรตัน ์
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการบริหาร 
 

อายุ    : 45 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
 

การศึกษา   : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร ์ 

        สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกยีว (TIT) 

     ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์

        สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(เกยีรตินิยม) 

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     

การอบรม   : Director Certification Program (DCP) รุ่น 252/2018 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 5 ปี 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง 

     การประชุมคณะกรรมการบริหาร  5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม   5 ครั้ง 
 

การถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่ม ี

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563                        
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 

• บริษัทจดทะเบียน   :  ไม่ม ี

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 

        บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 

     2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

        บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จ ากดั 
   

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ต่อบริษัท 
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       สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  4 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 
นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                        

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระ

รายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ                

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา               

คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ                  

บริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท        

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก                  

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญ ชี                            

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท

สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                             

ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น                     

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกจิการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  5 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

 

สรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเปรียบเทียบกบัปี 2562 และปี 2563 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ปี 2562 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2563 *1
 

ค่าตอบแทน(บาท) 

1. นายอานันท ์ปันยารชุน ประธานกรรมการ 1,440,000 1,230,000 

2. นายวีระพันธุ ์ทปีสวุรรณ *2 รองประธานกรรมการ 250,000 - 

3. นายพงศ์พินิต  เดชะคปุต ์ รองประธานกรรมการ 600,000 512,500 

4. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

960,000 820,000 

5. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี *3 

 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

840,000 455,000 

6. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 

960,000 820,000 

7. นายเจษฎา พรหมจาต *4 

 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- 262,500 

8. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
 

กรรมการ 600,000 512,500 

9. นายชัชวนิ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 840,000 717,500 

10. นายทนิวรรธน์ มหธราดล กรรมการบริหาร 720,000 615,000 

11. นายฐิติวฒุิ  สขุพรชัยกุล กรรมการบริหาร 720,000 615,000 

12. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน ์ กรรมการบริหาร 720,000 615,000 

13. นายต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์
 

กรรมการผู้จัดการ - - 

รวม 8,650,000 7,175,000 

 

หมายเหต ุ  *1 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 25                                       

โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563   

*2 นายวีระพันธ์ุ ทปีสวุรรณ สิ้นสดุการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากถึงแก่กรรม 

 *3 นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

     อยู่ในต าแหน่งถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

*4 นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ      

     พิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  5 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 
 

รายละเอียดค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในปี 2563 

 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั *1
  

 (บาท) 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท) 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร (บาท) 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (บาท) 

รวมค่าตอบแทน

ทั้งหมด (บาท) 

1. นายอานันท ์ ปันยารชุน 1,230,000 - - - 1,230,000 

2. นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต ์ 512,500 - - - 512,500 

3. นายปรีชา  อุ่นจิตต ิ 512,500 205,000 - 102,500 820,000 

4. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองด ี*2 325,000 65,000 - 65,000 455,000 

5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์ 512,500 102,500 - 205,000 820,000 

6. นายเจษฎา พรหมจาต *3 187,500 37,500 - 37,500 262,500 

7. นายไพบูลย์  วงศ์จงใจหาญ 512,500 - - - 512,500 

8. นายชชัวิน  เจริญรัชต์ภาคย ์ 512,500 - 205,000 - 717,500 

9. นายทนิวรรธน์  มหธราดล 512,500 - 102,500 - 615,000 

10. นายฐิตวิุฒิ  สขุพรชัยกุล 512,500 - 102,500 - 615,000 

11. นายณัฐวิทย์  บณุยะวัฒน ์ 512,500 - 102,500 - 615,000 

12. นายต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ - - - - - 

รวม 7,175,000 

 

หมายเหต ุ  *1 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 25                                             

                 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563   

 *2 นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                  อยู่ในต าแหน่งถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

*3 นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ      

     พิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

 

 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ               :  ไม่มี 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินส าหรับผู้บริหาร : จ านวน 13 คน รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 31,043,582 บาท 

 

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร                : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 837,190 บาท 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  6 
ขอ้บงัคบัของบริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 1/2564 

 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 13.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ

หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ                   

จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น                    

ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น

 กรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

ข้อ 14.  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน้ี 
 14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสยีง 
 14.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ

คราวละหลาย ๆ คนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะ

เห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 14.1 ทั้งหมด 

จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
14.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมการให้ใช้เสียง ข้างมาก หากมีค ะแนนเสียงเท่ ากัน                             

ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 
 

ข้อ 15.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจาก

ต าแหน่งตามข้อน้ีจะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน                    

ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก               

ต าแหน่ง 
 

ข้อ 16.  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
 (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19 
 (5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
 

ข้อ 20. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่กไ็ด้ 
 

ข้อ 27.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง

เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ

แต่งตั้ง 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน

สิ้นสดุของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม         

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ     

สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็น       

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกไ็ด้ 
 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ                  

ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา               

ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน    

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ      

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า

ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้                   

นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม             

ครั้งหลังนี้  ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม               

กไ็ด้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่             

นายทะเบียนก าหนด 
 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่        

ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่      

สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี                       

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น

ประธานที่ประชุม 
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ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดังต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน     
   เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงช้ีขาด 

 (2)  ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
  (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
  (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
  (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
  (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
  (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

ข้อ 39. กจิการอนัที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้  
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน  
 (6) กจิการอื่น ๆ 
 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสดุลงในวันที่ 31 ธนัวาคมของทุกปี 

 

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเกบ็รักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดท า

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอ           

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้   
           คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมสามัญประจ าปี 
   (1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบัญชีของ 
         ผู้สอบบัญชี 
   (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่                  

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
     เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 
     คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร      

สมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
     การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่         

กรณี  ทั้ งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้น และให้ โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ นใน             
หนังสอืพิมพ์ด้วย 
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ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี              

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้ จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 

จดทะเบียน 
 

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
 

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน            

และหนี้ สินของบริษัทในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้  ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน             

ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือส่ง            

เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของบริษัทได้ 
 

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร    

ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน          

และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 

ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 

 
 

 1.  นายปรีชา อุ่นจิตติ 

 กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 75  ปี  
 

สญัชาติ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 51/32 อาคารเซน็จูรี่ไฮท ์คอนโด  

ซอยสขุุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

   

การศึกษา    : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์

      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์     

ประสบการณ์ท างาน   : 2530-2533 ผู้อ านวยการฝ่ายหนี้สนิและหลกัทรัพย ์

               ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

      2533-2536 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหนี้สนิและหลักทรัพย์ 

        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

      2536-2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

      2540-2544 รองกรรมการผู้ จัดการ 

        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 

ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น  : 2546-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 

บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 

ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 

 

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 

 

ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 

 

2.  นางสุนนัทา เตียสุวรรณ ์

กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 70 ปี  
 

สญัชาต ิ     : 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 

      ผ่านการอบรมวิทยาลยัตลาดทนุ รุ่นที่ 11 
 

ประสบการณ์ท างาน   : 2513-2515    Assistant  Accountant 

                              Freeman Ritchie & Co. (Chartered Accountant  

& Trustee) Raymond Building, Gray’s Inn,  

London, WC1R 5D2, England 

     2515-2521    หัวหน้าฝ่ายบริหาร   

                 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  แพรนด้า  ดไีซน ์

     2521-2541    ผู้จัดการฝ่ายการเงิน   

                  บริษัท อาร์ตติโก้ คร๊าฟ จ ากดั 

     2529-2535    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   

                บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่  จ ากดั    

   2536-2540    กรรมการและรองประธานอ านวยการฝ่ายการเงิน 

                  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากดั (มหาชน) 

     2536-2538    กรรมการ  

                                                                              สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

     2538–2548   กรรมการ เลขาธกิาร  

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

     2548–2552   กรรมการ  อุปนายก  

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
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ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบ  

 

ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น  : 2536 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กลุ่มบริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่ จ ากดั (มหาชน)  

      2534 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรแีลนด์ จ ากดั 

      2555 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมตรวจสอบ 

บริษัท ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 

ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 

 

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 

ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 

 
 

3.  นายเจษฎา พรหมจาต 

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 58 ปี  
 

สญัชาติ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 69/41 หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดขวัญ 

                         อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
  

การศึกษา    : ปริญญาโท สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

ประสบการณ์ท างาน   : 2559-2562  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

                             บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

      2558-2560 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

                             บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

      2557-2559 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

        บริษัท ซูไก จ ากดั (มหาชน) 

      2557-2557 รองประธานกรรมการ 

        บริษัท ซี๊ด เอม็คอท จ ากดั 

2556-2557 รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และปฏบิัติหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) 

 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

2554-2555 กรรมการ  

 บริษัท ทรูวิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

2552-2556 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) 

 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

2552-2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

 บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จ ากดั (มหาชน) 

2551-2558 กรรมการ  

บริษัท ดีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

      2551-2557 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

        บริษัท ซูไก จ ากดั (มหาชน) 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น  : 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชีย จ ากดั  

       2562 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน  

                        ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

       2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

           บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

       2560 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 

           ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

       2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

           การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

           ธนาคารออมสนิ 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการก ากบัดูแลสญัญาร่วมด าเนินกจิการโทรทศัน์สี 

           ระหว่าง บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) และ  

           บริษัท บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์ จ ากดั 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการก ากบัดูแลสญัญาให้สทิธใิช้ประโยชน์ศูนย์การค้า  

           บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธนิระหว่างการรถไฟ                          

              แห่งประเทศไทย และ บริษทั เซน็ทรลั อนิเตอร์พัฒนา จ ากดั 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการบรหิารการก่อสร้างสว่นต่อขยาย 

             โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ ์
  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 

ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 

       

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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    สิง่ที่ส่งมาดว้ย 8 

 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.   

   

 เขียนที่   
   

 วันที่   
   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  

 
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  

 
อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง 
ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  

 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
   (1)  อายุ ปี 

  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 
 

   (2)  อายุ ปี 

  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ 

   (3)  อายุ ปี 

  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 

ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

  กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

 (  ) 

 

  ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 

 

 ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 

 

 ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ 

     (     ) 
 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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   สิง่ที่สง่มาดว้ย 8          
แบบ ข. 

หนงัสือมอบฉนัทะ 

 เขียนที่                

 วันที่         เดือน  พ.ศ.   

 (1)  ข้าพเจ้า             สญัชาติ         

อยู่บ้านเลขที่   ถนน    ต าบล/แขวง     

อ าเภอ/เขต   จงัหวัด    รหัสไปรษณีย์    

   

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง ดังนี้  

 หุ้นสามัญ                 หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ              

เสยีง  

  หุ้นบุริมสทิธิ                หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ              

เสยีง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้  

  (1)    อายุ   ปี 

  อยู่บ้านเลขที่  ถนน ต าบล/แขวง   

  อ าเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์  หรือ 

   (2) นายปรีชา อุ่นจิตติ    กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 51/32 ซอยสขุุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร หรือ 

   (3)  นางสนุันทา เตียสวุรรณ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ   70 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ 

   (3)  นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ   58 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี                                           

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์                           

(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้  

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครง้ท่ี 1/2563 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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วาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2563 

 
วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี                                
                  31 ธนัวาคม 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด    

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

   การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

 (1) ชื่อกรรมการ : นายอานันท ์ ปันยารชุน 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

 (2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

 (3) ชื่อกรรมการ : นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 (4) ชื่อกรรมการ : ดร.ต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน ์

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท่ี  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่                    

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
 

  ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 
 (  ) 
 
 
  ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 
 
 
 ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 
 
 
  ลงชื่อ      ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 
 
หมายเหตุ 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้ นที่  5  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  โดยเป็นการประชุม                                    
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
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 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  (Form  C) 
 (PROXY  FORM)  

 เขียนที่   
 Made at   

 วันที่   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
 I (We), Nationality   

ส านักงานต้ังอยู่เลขที ่    
having the registered address at No.  

    

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
as being the custodian of 

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  
being a shareholder of  Eastern Star Real Estate Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสยีง ดังนี้ 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

  หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (2) ขอมอบฉันทะให้   
 Hereby grant   

     อายุ ปี 
   age years 

  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
  District Province Postal Code  

  หรือ  นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี 
  or  Mr. Preecha Oonchitti, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 75 years 

   อยู่บ้านเลขที่  51/32 ซอยสขุุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

   Residing at No. 51/32 Soi Sukhumvit 23, (Prasanmitr), Sukhumvit Road, Kwaeng Klongtoey-nua, Khet Wattana,  

    Bangkok Metropolis 
 

  หรือ  นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี 
  or  Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Audit Committee, age 70 years 

   อยู่บ้านเลขที่  28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
   Residing at No. 28 Soi Bangna-Trad 28, Bangna-Trad Road, Kwaeng Bangna, Khet  Bangna, Bangkok Metropolis. 

หรือ  นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี 

  or  Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 58 years 

   อยู่บ้านเลขที่  69/41 หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

    Residing at No. 69/41 Moo 1, Tambol Taladkwan, Amphur Muangnonthaburi, Nonthaburi Province. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้ งที่  1/2564 ในวันที่  17 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น . ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  

ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ที่จะพึงเลื่อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, to be 
held on 17 June 2021, 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. 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 

 

ส าหรบักรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:  

   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  
   Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes. 

   มอบฉันทะบางส่วนคือ 
   Grant partial shares of   

    หุ้นสามัญ  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
    Ordinary shares shares,and entitled to vote in the number of  votes 

    หุ้นบุริมสทิธิ  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
    Preference shares shares,and entitled to vote in the number of  votes 

   รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสยีง  
   The total entitled number of votes accounts for votes 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้   ดังนี้  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:  

   วาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 

   Agenda 1. To adopt the Minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company  

No. 1/2020. 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2563 
   Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual 

Report for the year 2020. 

   วาระที่  3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

   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 2020. 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2563 
   Agenda 4. To approve the appropriation of profits and to acknowledge the payment of interim dividends for the 

performance results of the fiscal year 2020. 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
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   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
   Agenda   5. To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation.  

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

     การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 

    Election of all directors. 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ชื่อกรรมการ : นายอานันท ์ ปันยารชุน 
     Director’s Name : Mr. Anand  Panyarachun   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ชื่อกรรมการ : นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์   

     Director’s Name : Mr. Pongpinit  Tejagupta  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (3) ชื่อกรรมการ : นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์   

     Director’s Name : Mr. Nattawit  Boonyawat 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
      Approve Disapprove Abstain 

    (4) ชื่อกรรมการ : ดร.ต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์   

     Director’s Name : Dr. Torsak  Lertsrisakulrat 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
      Approve Disapprove Abstain  

   วาระที่  6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 

   Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2021. 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
   Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2021 and fixing of the 

remuneration.  

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้   ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น 
  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. 
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 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       

มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง

ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  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.   

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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   ผู้มอบฉันทะ 

     Signed (  ) Grantor 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in 

Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
  Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 

 (2) หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
  Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several 

proxies to vote separately.  

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally 

specify in the Annex to the Proxy Form C as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Annex to the Proxy Form C. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 Grant of proxy as a shareholder of Eastern Star Real Estate Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต 

ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 

และสถานที่อื่นด้วย  
 At the Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021, to be held on 17 June 2021, 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. 

 
 

 

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

 

 

 วาระที ่ เรื่อง    
 Agenda Subject 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วาระที ่ เรื่อง    
 Agenda Subject 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วาระที ่ เรื่อง    
 Agenda Subject 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วาระที่ เรื่องเลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda  Subject Election of directors (continue).  

 

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 
 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 
 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
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ขอ้ปฏิบติัส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ ูถื้อห ุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

และการมอบฉนัทะ 
 

 

1.  กรณีผ ูถื้อห ุน้มีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 10) 

โดยขอใหท้่ำน ระบอีุเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนเพื่อยืนยันสิทธิเขำ้ร่วมประชมุ E-AGM ดงันี้        
                                                                                       

•  ส าหรบัผ ูถื้อห ุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา – ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรือ

ส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร ที่ยังไมห่มดอำย ุพรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 
                                                                        

•  ส าหรบัผ ูถื้อห ุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล – หนงัสือมอบอ ำนำจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนำมครบถว้น พรอ้ม

เอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบใุนหัวขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ในหนำ้ถัดไป   
 

ขอใหท้่ำนส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรแสดงตัวตน

ดงักล่ำวขำ้งตน้ใหบ้ริษทัภำยใน วนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 เวลา 12.00 น. ผำ่นชอ่งทำง ดงันี้   

•  ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

นำยพงษศ์ักด์ิ ใหมซ่อ้น เลขำนกุำรบริษทั ณ บริษทั อีสเทอรน์ สตำร ์เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหำนคร 10330 
 

1.2  เมื่อบริษัทไดร้ับเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิเขำ้ร่วม

ประชมุ โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม 

WebLink ในกำรเขำ้สู่ระบบกำรประชมุ E-AGM ไปใหท้่ำนทำงอีเมล (e-mail) 
 

ทั้งนี้ ขอใหท้่ำนเก็บรักษำชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และ                       

ในกรณี ที่ ชื่อผู้ใช ้ (Username) และรหัสผู้ใช ้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยังไม่ ได้รับภำยใน วันที ่                               

16 มิถนุำยน 2564 กรณุำติดตอ่บริษทัโดยทนัที  
 

1.3  ขอใหท้่ำนศึกษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนระบบกำรประชมุ E-AGM ที่บริษทัไดส้่งใหท้่ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชมุล่วงหนำ้ 60 นำทีก่อนเริ่มกำรประชมุ อย่ำงไรก็ตำม                       

กำรถ่ำยทอดสดกำรประชมุจะเริ่มในเวลำ 14.00 น. เท่ำนัน้ 
 

1.4  ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได ้โดยลงคะแนน                       

“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด  ๆ ระบบ                             

จะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอัตโนมตัิ 
  

1.5  กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชมุ  E-AGM ก่อนกำรประชมุ หรือระหว่ำง                      

กำรประชมุ กรณุำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึ่งเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบกำรประชมุ E-AGM ของบริษัท                        

โดยบริษัทจะระบุช่องทำงกำรติดต่อ  บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ไว้ในอีเมลที่ ได ้ส่งชื่อผู้ใช ้ (Username) และ                           

รหัสผูใ้ช ้(Password) ใหท้่ำน  
 

2.  กรณีผ ูถื้อห ุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผ้ ูอ่ื้นเขา้รว่มประชมุ E-AGM                                                                                                 

ส ำหรับผูถ้ือหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุ E-AGM ได ้ผูถ้ือหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระ

ของบริษทัดงัตอ่ไปนี้เขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงแทน  
 

•  นายปรีชา อ ุ่นจิตติ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย ุ75 ปี 

อย ู่บ้ าน เลข ท่ี  51/32  ซอยสขุ มุ วิท  23  (ประสานมิตร) ถนนสขุ มุ วิท                                

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรงุเทพมหานคร หรือ 
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•   นางสนุนัทา เตียสวุรรณ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 70 ปี 

อย ู่บ้านเลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา                       

เขตบางนา กรงุเทพมหานคร หรือ 

 

• นายเจษฎา พรหมจาต   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ  58 ปี 

    อย ูบ่า้นเลขท่ี 69/41 หมู่ท่ี 1 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี                                           

 

(กรรมกำรอิสระขำ้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ ในทกุวำระที่เสนอในกำรประชมุ

สำมญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที ่1/2564 นี้) 

 
 

ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ือหุ้นกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้น หรือ

สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์บริษัทที่  www.estarpcl.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำร

ประกอบกำรมอบฉันทะ (ตำมที่ระบุด ้ำนล่ำงนี้) ให้บริษัท วันท่ี 15 มิถนุายน 2564 เวลา 12.00 น.                          

ผำ่นชอ่งทำงดงันี้ 
 

•  ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

นำยพงษศ์ักด์ิ ใหมซ่อ้น เลขำนกุำรบริษทั ณ บริษทั อีสเทอรน์ สตำร ์เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหำนคร 10330 

 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ            

ผ ูถื้อห ุน้มอบฉนัทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ และ                              

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำย ุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูตอ้ง

ของผูม้อบฉันทะ และ                                                                                                                                                                            

3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำย ุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูตอ้ง

ของผูร้ับมอบฉันทะ                                                                                   
 

นิติบคุคลมอบฉนัทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้ีอ ำนำจลงนำมผกูพันนิติบคุคลนัน้ รวมทั้ง

ตรำประทบัของนิติบคุคล (ถำ้มี) ของผูม้อบฉันทะ และลงลำยมือชื่อของผูร้ับมอบฉันทะ และ                                                                                       

2.  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซึ่งลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูตอ้งและออกให้                   

ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวันประชมุผูถ้ือหุน้ และ                                                                                                                                                                                        

3.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำย ุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูตอ้ง

ของผูม้ีอ ำนำจลงนำมผกูพันนิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉันทะ) และ                                                                                                                                                   

4.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำย ุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูตอ้ง

ของผูร้ับมอบฉันทะ  
 

บคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยหรือนิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ 

กรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งแสดง

เอกสำรค ำแปลฉบับภำษำอังกฤษ ซึ่งลงนำมรับรองค ำแปลโดยผูถ้ือหุน้ หรือโดยผูม้ีอ ำนำจลงนำมผกูพันนิติบคุคลที่

เป็นผูถ้ือหุน้ 
 

3.  ช่องทางส าหรบัผ ูถื้อห ุน้ในการส่งค าแนะน าหรือค าถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทัและวาระการประชมุ E-AGM                                                                   

มีดงันี้     
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ร่วมประชมุสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ้่ำนระบบกำรประชมุ 

E-AGM 
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3.2  ผูถ้ือหุน้สำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ใหบ้ริษัทก่อนวันประชมุ โดยส่งแบบฟอรม์ส่งค ำถำมล่วงหนำ้

ส ำหรับกำรประชมุผำ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย หมำยเลข 11) ที่กรอกขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ 

ใหแ้ก่บริษทัภำยใน วนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 เวลา 12.00 น. ผำ่นชอ่งทำง ตอ่ไปนี้ 
 

•  ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

นำยพงษศ์ักด์ิ ใหมซ่อ้น เลขำนกุำรบริษทั ณ บริษทั อีสเทอรน์ สตำร ์เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน)  

เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหำนคร 10330 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ ูถื้อห ุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

 

 

เขยีนที่............................................................................................... 
 

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

 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขที่..........................................  
 

ถนน........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต......................................................... 
 

จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................โทรศัพทม์ือถอื.................................................... 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้......................................................................................เป็นผูถ้ือหุน้ของ บรษิทั อสีเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท 

จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม.......................................................................หุน้  

 

ขา้พเจา้ขอยืนยันว่าจะเขา้ร่วมประชมุและลงมติในการประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น  ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในรปูแบบ                     

การประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันที่ ............................... เวลา .............. น.  โดย  
 

 เขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง และขอใหบ้ริษทัส่งชือ่ผูใ้ช ้ (Username) รหัสผูใ้ช ้ (Password) พรอ้มเว็บลิงค ์                       

(Web Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุ มาที ่e-mail)................................................................................................................................... ........ 

 มอบฉันทะใหน้าย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ...................... 

 เขา้ร่วมประชมุแทน และขอใหบ้ริษทัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขา้ร่วม

ประชมุมาใหผู้ร้ับมอบฉันทะที่อเีมล (e-mail)................................................................................................................................... 

 

     ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ือหุน้  

         

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

 

 

     ลงชื่อ .................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ   

                          

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

หมายเหต:ุ  

กรณุาส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ที่กรอกขอ้มลูครบถว้น 

พรอ้มแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ก าหนดใน “ขอ้ปฏิบัติส าหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) มาให้บริษัทภายใน วันท่ี 15 มิถนุายน 2564                                 

เวลา 12.00 น. ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

•  ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

นายพงษศ์ักด์ิ ใหมซ่อ้น เลขานกุารบริษทั ณ บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

................................................................................................... 
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แบบฟอรม์สง่ค าถามลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

 

 

 

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

 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขที่.............................  
 

ถนน........................................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต......................................................... 
 

จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................อีเมล (e-mail)........................................................ 
 

โทรศัพท.์.............................................................เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้............................................................................................... 

 

เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้  

 

ขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย (ถา้มี)........................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

ค าถาม 

1) ........................................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

2) ........................................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

3) ........................................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

................................................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ือหุน้  

         

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

หมายเหต:ุ  

กรณุาส่ง “แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกขอ้มูล

ครบถว้น มาใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 15 มิถนุายน 2564 เวลา 12.00 น. ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 
 

•  ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

นายพงษศ์ักด์ิ ใหมซ่อ้น เลขานกุารบริษทั ณ บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 
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