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ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/100/2563 

 23 มิถุนายน 2563   

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 
 2. รายงานประจ าปี 2562 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code)   
 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
 4. นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
 5. จ านวนเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2562 
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 7. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสทิธใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 
 8. ประวัติกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 
 9. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  อีสเทอร์น  สตาร์ เรียล  เอสเตท  จ ากัด  (มหาชน)  ได้มีมติ                             
ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.                       
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้  เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต                    
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่   1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัครั้งท่ี 1/2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่  1/2562 เมื่ อวันที่  
30 เมษายน 2562 และได้ จัดส่ งส าเน ารายงานการประชุม ให้ ตลาดหลักท รัพย์ แห่ งประเทศไทย                                            
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม                           
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                   
ของบริษัทคร้ังที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ ผ่านมา  
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562 ดังกล่าว 

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง 



2 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจ าปีเพื่ อพิจารณาอนุมัติ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่ อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่                               
31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจ าก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน                     
ประจ าปี 2562         

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 2562                  
บริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 52,651,759.58  บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท                   
มีก าไรสทุธจิากการด าเนินงานจ านวน 56,956,743.13 บาท 

  นอกจากนี้  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากหักทุนส ารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาประกอบ 
การพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 
ของบริษัท  

  เมื่ อบริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ งเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับ
สถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้ นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทจึง                           
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ง
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน                
ประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019    

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี 
โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสทิธิ
ที่จะได้รับการเลือกต้ังให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อกี ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ 12 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด                 
หรือที่จะอยู่ในต าแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้  

 1. นายวีระพันธุ ์ ทปีสวุรรณ อดีตรองประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระแล้ว) 
 2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการ 
 4. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ 
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม              
ในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          
จึงเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   

  (1) เลือกต้ังให้นายเจษฎา พรหมจาต เข้าเป็นกรรมการอสิระใหม่ของบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการ
อสิระ ที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี 

  (2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซ่ึงเป็นกรรมการ                      
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง  
 

 บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   

  (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาต เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนต าแหน่ง
กรรมการอสิระ ที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี 

  (2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่ งเป็นกรรมการ                      
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่                           
อกีวาระหนึ่ง  

  ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

 



3หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจ าปีเพื่ อพิจารณาอนุมัติ  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่ อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่                               
31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจ าก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562  

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน                     
ประจ าปี 2562         

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 2562                  
บริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 52,651,759.58  บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท                   
มีก าไรสทุธจิากการด าเนินงานจ านวน 56,956,743.13 บาท 

  นอกจากนี้  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากหักทุนส ารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาประกอบ 
การพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน 
ของบริษัท  

  เมื่ อบริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ งเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับ
สถานการณ์ ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้ นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น บริษัทจึง                           
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ง
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 2,850,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน                
ประจ าปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019    

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี 
โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสทิธิ
ที่จะได้รับการเลือกต้ังให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อกี ดังนั้น จึงต้องมีกรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ 12 คน คือ 4 คน โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด                 
หรือที่จะอยู่ในต าแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้แก่กรรมการดังต่อไปน้ี 

 1. นายวีระพันธุ ์ ทปีสวุรรณ อดีตรองประธานกรรมการ (ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระแล้ว) 
 2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการ 
 4. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ 
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม              
ในการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          
จึงเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   

  (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาต เข้าเป็นกรรมการอสิระใหม่ของบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการ
อสิระ ที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี 

  (2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการ                      
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง  
 

 บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   

  (1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาต เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนต าแหน่ง
กรรมการอสิระ ที่ครบวาระของนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี 

  (2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่ งเป็นกรรมการ                      
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่                           
อกีวาระหนึ่ง  

  ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

 



4 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 

 
  ทั้ งนี้  ค านิยามกรรมการอิสระของบ ริษัทได้ก าหนดไว้เท่ ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13  ที่ก าหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท                   
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่ งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่  1/2562                    
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2562 
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000  บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจั ดสรร                         
เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านๆ มาดังนี้   

 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 2561 2560 
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท) 9,500,000 9,500,000 9,500,000 
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ (บาท) 8,650,000 9,000,000 8,990,000 

  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ                     
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึง                 
ความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทที่เท่ากบัปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป 

การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  
ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน                 
ให้แก่ผู้สอบบัญชี  

 

 



5หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

  

 

  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563  เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า                      
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด                      
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏบิัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทติดต่อกนั 

1. นายโสภณ     เพิ่มศิริวัลลภ 3182 0 

2. นางสาวพิมพ์ใจ    มานิตขจรกจิ 4521 0 

3. นางสาวสมุนา     พันธพ์งษ์สานนท ์

4. นายชยพล     ศุภเศรษฐนนท ์

5. นางกิ่งกาญจน์       อศัวรังสฤษฎ์ 

5872 

3972 

4496 

0 

2 

0 

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนให้ ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย                      
ค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้  
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าสอบบัญชี (บาท) 1,335,000 1,335,000 1,285,000 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จากปีที่ผ่านมา (บาท) 

- 50,000 85,000 

คิดเป็นร้อยละ 0 3.89 7.08 

 ทั้งนี้  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 
ที่ จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  นอกจากน้ี  ผู้สอบบัญชีจากบริษัท                           
ส านักงาน อวีาย จ ากดั ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทอกีด้วย  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้ นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ                
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ                                    
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่  5872 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์                              
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  3972 หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4496                      
แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2563                              
และพิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงิน ไม่เกนิ 1,335,000 บาท 

การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 



6 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 

    ตามที่บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 
เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า 
ไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ จากท่ าน ผู้ถือ หุ้นของบ ริษัท  และบริษั ทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่ อการตรวจสอบ  
ณ  สถานที่ ประชุมได้ตั้ งแต่ เวลา 13.00 น . ของวันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป                        
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท                  
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. เป็นแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน และ                          
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว                       
มายังท่านด้วยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของ                           
ผู้ที่ ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ                  
นอกจากนี้  ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ                            
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  ซ่ึงท่านสามารถ Download 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com                       
โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 

 ในการนี้  เพื่ อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้ น                    
บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ                     
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7                  
มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2563 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (Record Date)  

 และตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดว่า   
ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า                  
หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 หากผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้ แจงในวันประชุม  
ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ company_secretary@estarpcl.com หรือโทรสารหมายเลข 
02-263-1009 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

_____ 
 (ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 

หมายเหตุ  บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   
 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกบัที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว  

 
 

    ตามที่บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 
เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า 
ไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ จากท่ าน ผู้ถือ หุ้นของบ ริษัท  และบริษั ทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่ อการตรวจสอบ  
ณ  สถานที่ ประชุมได้ตั้ งแต่ เวลา 13.00 น . ของวันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป                        
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท                  
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. เป็นแบบทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน  และ                          
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ  ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว                       
มายังท่านด้วยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของ                           
ผู้ที่ ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ                  
นอกจากนี้  ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ                            
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  ซ่ึงท่านสามารถ Download 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com                       
โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 

 ในการนี้  เพื่ อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้ น                    
บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ                     
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7                  
มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2563 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (Record Date)  

 และตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดว่า   
ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า                  
หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 หากผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้ แจงในวันประชุม  
ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ company_secretary@estarpcl.com หรือโทรสารหมายเลข 
02-263-1009 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

_____ 
 (ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 

หมายเหตุ  บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   
 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกบัที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว 



7หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 

    ตามที่บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 
เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า 
ไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ จากท่ าน ผู้ถือ หุ้นของบ ริษัท  และบริษั ทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่ อการตรวจสอบ  
ณ  สถานที่ ประชุมได้ ต้ังแต่ เวลา 13.00 น . ของวันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป                        
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท                  
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่ งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน  และ                          
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ  ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว                       
มายังท่านด้วยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของ                           
ผู้ที่ท่ านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ                  
นอกจากน้ี ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ                            
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  ซึ่งท่านสามารถ Download 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com                       
โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 

 ในการนี้  เพื่ อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้ น                    
บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ                     
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7                  
มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 อน่ึง บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2563 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (Record Date)  

 และตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดว่า   
ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า                  
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 หากผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้ แจงในวันประชุม  
ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ company_secretary@estarpcl.com หรือโทรสารหมายเลข 
02-263-1009 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

_____ 
 (ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 

หมายเหตุ  บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   
 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกบัที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว  

 
 

    ตามที่บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 
เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า 
ไม่มีการเสนอเร่ืองใดๆ จากท่ าน ผู้ถือ หุ้นของบ ริษัท  และบริษั ทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ์2563 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่ อการตรวจสอบ  
ณ  สถานที่ ประชุมได้ ต้ังแต่ เวลา 13.00 น . ของวันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป                        
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท                  
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่ งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน  และ                          
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ  ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว                       
มายังท่านด้วยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของ                           
ผู้ที่ท่ านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ                  
นอกจากน้ี ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ                            
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  ซึ่งท่านสามารถ Download 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com                       
โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 

 ในการนี้  เพื่ อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้ น                    
บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ                     
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7                  
มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

 อน่ึง บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2563 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (Record Date)  

 และตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดว่า   
ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยจะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า                  
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 หากผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้ แจงในวันประชุม  
ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ company_secretary@estarpcl.com หรือโทรสารหมายเลข 
02-263-1009 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

_____ 
 (ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 

หมายเหตุ  บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   
 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกบัที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.estarpcl.com แล้ว 

 

 
สง่ิท่ีส่งมาดว้ย  1 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่1) 
 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2562 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุม เมื่ อวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา 14.25  น . ณ  โรงแรมอินเตอร์คอนติ เนนตัล 
กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททนิัม 1 ชั้นลอ็บบี้  เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ในขณะนี้  มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 248 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได้ 3,345,707,888 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.62 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ีให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้   

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายวรีะพันธุ์  ทปีสวุรรณ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

 8. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 9. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  กรรมการ 
 10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  
 11. นายทนิวรรธน์ มหธราดล  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 12. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 100  

 นอกจากนี้  ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยคณะกรรมการชี้ แจงข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏบิัติดังนี้  

 1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย 
โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ยกมือขึ้ น 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 2. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 

 

 
สง่ิท่ีส่งมาดว้ย  1 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่1) 
 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2562 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุม เมื่ อวันที่  30  เมษายน  2562  เวลา 14.25  น . ณ  โรงแรมอินเตอร์คอนติ เนนตัล 
กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททนิัม 1 ชั้นลอ็บบี้  เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ในขณะนี้  มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 248 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได้ 3,345,707,888 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.62 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ีให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้   

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายวรีะพันธุ์  ทปีสวุรรณ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน ์ กรรมการผู้จดัการ 

 8. นายฐิติวฒิุ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 9. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  กรรมการ 
 10. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  
 11. นายทนิวรรธน์ มหธราดล  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 12. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 100  

 นอกจากนี้  ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยคณะกรรมการชี้ แจงข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏบิัติดังนี้  

 1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย 
โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ยกมือขึ้ น 
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 2. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 
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 3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียง                  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงช่ือในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเ ข้าประชุม  และ
ประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไปตรวจนับคะแนน
เสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

 4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง                
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทั้ งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสยีงที่เหน็ด้วย 

 5. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม                     
ช่วยแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ  

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธาน 
ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว  
ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2561 

  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั้ งที่  1/2561              
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทกัท้วงหรอืขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 250 ราย นับเป็นจ านวน
หุ้นได้ 3,345,782,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.62 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของ
บริษทัครั้งท่ี 1/2561 ว่าถูกตอ้ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ                       
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 250 3,345,782,079 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 
บตัรเสีย  - - - 

รวม 250 3,345,782,079 100 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงาน
ประจ าปี 2561 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุม ว่า  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทประจ าปี  2561  
คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานประจ าปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
นอกจากนี้  คณะกรรมการยังได้จัดให้มีวีดี โอและภาพของโครงการต่างๆ ที่บริษัทด าเนินการอยู่ทั้ ง ใน
กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และประธานได้มอบหมายให้ 
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ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 
ให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์  ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดก าไรสทุธทิี่บริษัทท าได้ 
ตามรายละเอยีด ดังนี้   

 (1) ยอดขาย ในปี 2561 ในส่วนของอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทท าได้ 3,037 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับ
ปี  2560 เติ บ โต ขึ้ น ร้ อ ยล ะ  197 ห รื อ ป ระม าณ  3 เท่ า  แ ล ะ ปี ที่ ผ่ าน ม า มี ก าร เปิ ด โค รงก าร ให ม่  
2 โครงการ 

 (2) ยอด ราย ได้  ใน ปี  2561 บ ริ ษั ทท าไ ด้  1,7 0 6  ล้ านบ าท  รวมส่ วน ขอ งบ ริ ษั ท ย่ อ ย 
และอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยระดับรายได้ใกล้เคียงกบัปี 2559 แต่ยอดรายได้สูงกว่าปกติในปี 2560 เน่ืองจาก
เข้ารอบธุรกจิของหลายโครงการ 

 (3) ยอดก าไรสุ ท ธิ  ใน ปี  2561 บ ริ ษั ท ท าไ ด้  124 ล้ านบ าท  เป รี ยบ เที ยบ กั บ ปี  2560                     
ที่มีผลประโยชน์ทางภาษีเข้ามาถือว่าไม่มากนัก อีกทั้ง ในปี 2561 มีการลงทุนในโครงการใหม่หลายโครงการท า
ให้มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกดิขึ้น  

 ส าหรับโครงการหลักที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในพื้ นที่กรุงเทพและระยอง โดยในกรุงเทพมี                     
4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการเดิม ประกอบด้วยโครงการสตาร์วิวและโครงการนารา 9 ที่ใกล้ปิดโครงการแล้ว  
ส่วนโครงการแอมเบอร์อยู่ระหว่างขายและโอน และโครงการควินทารา สุมขุมวิท 42 เป็นโครงการเปิดใหม่ 
ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก 

 ส าหรับโครงการที่ด าเนินการอยู่ในระยอง จ านวน 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการเดิม ได้แก่ โครงการ
วินเทจ โฮมวินเลจ 3 โครงการแฮมเล็ท 3 และโครงการสินทวี การ์เด้น 2 และโครงการเปิดใหม่ประมาณต้นปี 
2561 คือโครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์ โดยเฟสแรกยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 90 นับว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 
และยังมีอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่าโครงการซีสตาร์ ประกอบด้วยบ้านและอพาร์ทเม้นทใ์ห้เช่า 

 ส าหรับโครงการในกรุงเทพ ในอดีตมีโครงการทั้งในกลุ่มตลาดบน (High End) ประกอบด้วยโครงการ
สตาร์วิว โครงการนารา 9 และตลาดกลางถึงล่าง (Affordable) โครงการแอมเบอร์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ขยายไปยัง
ตลาดกลาง (Moderate) ที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดเพิ่มเติม ในชื่อโครงการควินทารา สุขุมวิท 42 ส าหรับโครงการใน
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในปีที่ผ่านมาได้เปิดโครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์ ซึ่งอยู่ในตลาดกลาง (Moderate) 
ราคาขายอยู่ในช่วง 4-6 ล้านบาท และจะมีการขยายกลุ่มลูกค้าไปหลายกลุ่มราคาเพื่อสร้างความหลากหลายต่อไป 

 ในปี 2562 ได้มีการก าหนดแผนงานเพื่ อรองรับความท้ายทายของสภาวะตลาดในปัจจุบัน เช่น 
เสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง ราคาที่ดินในเมืองปรับตัวสูงขึ้ นร้อยละ 15-20 (โดยเฉพาะพื้ นที่เขต
เศรษฐกิจในอนาคต EEC) แนวโน้มอัตราดอกเบี้ ยขาขึ้ น การก ากับการก่อหนี้ ภาคครัวเรือนเข้มงวดขึ้ น ภาวะ               
หนี้ ครัวเรือนภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูง มาตรการสัดส่วนการให้สินเชื่อ (Loan to Value)  กับการให้
สนิเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ไทย ที่มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ส าหรับโอกาสในการด าเนิน
ธุรกจิ บริษัทได้ก าหนดแผนงานเพื่อรองรับในเรื่องภาครัฐลงทุน Mega Project เพื่อส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน                        
ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโต ราคาน า้มันดิบมีแนวโน้มลดลง รายได้ภาคครัวเรือนเริ่มฟ้ืนตัวดีขึ้น แนวโน้ม
การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติในโครงการ EEC 

 ในส่วนของกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน จะเน้นในเรื่องการเปิดโครงการใหม่                   
ในสินค้าที่มีความหลากหลาย เช่น คอนโดมิเนียม 8 ชั้น บ้านแฝด ทาวน์โฮม  การปรับปรุงเรื่องภาพลักษณ์ 
(Brand) ในองค์รวม (สนิค้าและบริการ) ส าหรับด้านบริหารจัดการภายในมีการพัฒนามาตรฐานการขาย การเกบ็
ข้อมูลลูกค้า และการควบคุมคุณภาพงานบริการโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อการขาย และวิธีการ Mystery  
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Shopping เพื่อควบคุมมาตรฐานการบริการ พัฒนาระบบตรวจรับบ้านผ่าน Tablet (QC Inspection) พัฒนาระบบ
รับแจ้งซ่อมและบริหารจัดการผ่าน Line Application (Star Care) ในส่วนของแผนธุรกิจในอนาคตปี 2562                
ด้านการด าเนินธุรกิจจะคงกลยุทธ์ เน้นพัฒนาโครงการในกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาท โฟกัสลูกค้ากลุ่ม                                
“Real Demand” พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมในหลายท าเลศักยภาพ ด้านลูกค้าจะเน้นพัฒนา
โครงการโดยใช้ “ความต้องการ” ของลูกค้าเป็นโจทย์หลัก น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและ
ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านการบริหารจัดการภายใน จะเน้นพัฒนาระบบงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างาน ยกระดับคุณภาพสนิค้าและบริการ รวมถึงการส่งมอบได้ทนัเวลา 

 ในปี 2562 บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่ 3-5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 3,000 - 4,000 
ล้านบาท ทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบ โดยโครงการในกรุงเทพเปิดไปแล้ว 1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 และวางแผนจะเปิดอีก 2 โครงการบริเวณสาทร-นราธิวาส และสุขุมวิท 52                        
ส่วนโครงการในอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จะเปิดอีก 2 โครงการ เป็นโครงการบ้านระดับพรีเมี่ยมบริเวณ
สน าม ก อ ล์ ฟ  แ ล ะอี ก โค ร งก าร ใก ล้ ถ น น สุ ขุ ม วิ ท เพื่ อ เ ข้ าถึ ง ก ลุ่ ม ลู ก ค้ าค น ท า ง าน ใน บ ริ เว ณ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อู่ตะเภา และสตัหีบ 

 และในปี 2562 จะเป็นปีที่ครบรอบการจัดตั้งบริษัทครบ 30 ปี จะมีการจัดแคมเปญเพื่อคืนก าไรและ
แสดงความขอบคุณให้กบัลูกค้าทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อกีด้วย 

 ทั้งนี้  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                
ตั้งแต่ปี 2561 โดยได้มีการย่ืนเอกสารเพื่อขอการรับรองไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อออก
ใบรับรองต่อไป 

 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ ง :  ได้สอบถามว่า ปีนี้ ตลาดคอนโดมิเนียม ธนาคารแห่งประเทศไทย                        
มีนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อ หากเปรียบเทียบยอดขายไตรมาสแรกก่อนมีนโยบายออกมาส่งผลให้เกิดการ
ชะลอตัว หรือไม่ อย่างไร 

 ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ : ได้ชี้ แจงว่า น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์
หลายราย เนื่องจากลูกค้ายังไม่มีความมั่นใจกับผลกระทบที่จะได้รับจากนโยบายนี้  ท าให้ในไตรมาสแรกเกิด
ผ ล ก ร ะท บ ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ  แ ต่ ยั งมี ลู ก ค้ าบ างส่ ว น ที่ เ ร่ ง โอ น เพื่ อ ไ ม่ ต้ อ ง รั บ ผ ล ก ร ะท บ 
จากนโยบายนี้  แต่ในภาพรวมไม่มีผลกระทบรุนแรงถึงขั้นการตัดสนิใจหยุดชะงัก 

 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า ขอทราบแนวโน้มราคาที่ดินที่ส่งผลต่อราคาขายของ
คอนโดมิเนียม เป็นอย่างไร ในระดับที่พุ่งสงูขึ้นหรืออยู่ในระดับที่ทรงตัวแล้วทะยอยปรับขึ้นเรื่อยๆ 

 ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ : ได้ชี้ แจงว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อราคาขายของ
คอน โดมิ เนี ยม  ม าจากราค าที่ ดิ นที่ เพิ่ ม ขึ้ น  โดยมองว่ าเป็ นค วาม ท้ าท ายในก ารสรรห าที่ ดิ น ที่ มี                                   
ความเหมาะสมทั้งด้านราคาซื้อเพื่อพัฒนาโครงการได้และราคาขายที่ลูกค้ารับได้เช่นกนั ปัจจุบันราคาขายส่วนมาก
จะอยู่ที่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อตารางเมตร ส่วนราคาขายตั้งแต่ระดับ 200,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปจะเป็น
ตลาดระดับพรีเมี่ยม และมีความเหน็ว่าราคาที่ดินจะยังคงปรับตัวแต่ไม่สงูมากเท่ากบัในอดีต 

 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง : ได้สอบถามว่า ขอทราบว่าราคาขายคอนโดมิเนียม 3-5 ล้านบาท 
โครงการเดิมบริเวณถนนนราธวิาส มีแนวโน้มจะปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้อีกเลก็น้อยหรือไม่ เพราะบริเวณนั้นยังมี
ที่ดินว่างส าหรับสร้างคอนโดมิเนียมได้อีก เพื่ อรองรับลูกค้ากลุ่มจบการศึกษาใหม่ที่มีความต้องการซื้ อ
คอนโดมิเนียม 

 ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ : ได้ชี้ แจงว่า ในด้านราคาขายมี  2  ปัจจัย ประกอบด้วยราคา                            
ต่อตารางเมตรและขนาดของตัวห้อง ในอดีตเน้นความกว้างของห้อง เพื่อให้มีความรู้สกึเหมือนอยู่บ้าน ท าให้ราคา 
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ขายรวมต่อห้องสูง ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเน้นความสะดวกสบายและมองหาคอนโดมิเนียมที่สามารถซื้ อได้ด้วย                
จึงท าให้ผู้ประกอบการหลายรายปรับขนาดห้องให้เลก็ลง 

 นายอานันท์ ปันยารชุน : ได้ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า จากค าถามของผู้ ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าสอบถามเกี่ยวกับ
อนาคต และจากมาตรการของรัฐที่ออกมา หรือจะเป็นผู้ซื้อคอนโดมิเนียมต่อไปกต็าม มีความเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมา
เป็นการซื้ อเพื่อการลงทุนมากกว่า ท าให้บางรายมีคอนโดมิเนียมหลายแห่ง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการ
ลงทุนด้านน้ีด้วย 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2561 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 

 ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ  สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียดให้ 
ที่ประชุมพิจารณา 

  นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้สรุปรายการที่ส าคัญของงบการเงินรวม สิ้ นสุดวันที่                 
31 ธนัวาคม 2561 ดังนี้   

 บริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม โดยรวมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยเข้ามาด้วย  
ปี 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเทียบกับปี 2560 โดยจากการขาย การให้เช่าและบริการ ใน ปี 2561  
มีรายได้รวม 1,706 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 891 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 สาเหตุเกิดจาก                   
ในปี 2560 มีการบันทึกบัญชีรับรู้ รายได้จากโครงการนารา 9 ที่มี Margin ที่สูงมาก และการรับรู้ รายได้อย่าง
ต่อเน่ืองจากโครงการสตาร์วิว แต่ในปี 2561 รายได้หลักมาจากโครงการแอมเบอร์ และโครงการอื่นบ้าง 
เล็กน้อย ในขณะเดียวกัน ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ กล็ดลงเช่นเดียวกัน อยู่ที่ 1,162 ล้านบาท ลดลงจาก                   
ปี 2560 ประมาณ 661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 

  ก าไรขั้ น ต้ น  ปี  2561 อ ยู่ ที่  544 ล้ านบ าท  ลด ล งจ าก ปี  2560 ป ระม าณ  230 ล้ านบ าท  
คิดเป็นร้อยละ 30 ส่วนรายได้อื่น ปี 2561 ประมาณ 14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 12 ล้านบาท 

 คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ลดลงตามสัดส่วนจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าอากร
แสตมป์ตามสัดส่วนเช่นกัน โดยในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 410 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ                   
21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ส าหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2561 อยู่ที่ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 
ประมาณ 2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากบริษัทมีการกู้ เงินเพื่ อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ  
ส่วนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ปี 2561 อยู่ที่ 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 ประมาณ 69 ล้านบาท                   
คิดเป็นร้อยละ 186 เนื่องจากในปี 2560 มีการควบรวมกิจการเข้ามาของบริษัทย่อยท าให้เกิด Tax Saving                   
ก าไรสทุธใินปี 2561 ประมาณ 113 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 

  สรุปตัวเลขงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ประกอบด้วย 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือ ปี 2561 จ านวน 2,588 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 
140 ล้ านบ าท  คิ ด เป็ น ร้อยละ  5 ที่ ดิ น แ ละส่ วนป รับ ป รุ งรอก ารพั ฒ น า  ปี  2561 จ าน วน  1,39 1  
ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2560 ประมาณ 109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการลงทุน  
ปี 2561 จ านวน 1,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 ประมาณ 8 ล้านบท คิดเป็นร้อยละ 1 สินทรัพย์รวม  
ปี  2561 จ านวน  6,082  ล้ านบาท  เพิ่ ม ขึ้ นจาก ปี  2560 ประมาณ  115 ล้ านบาท  คิ ด เป็น ร้อยละ  2                             
ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว ปี 2561 จ านวน 708 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 ประมาณ 20 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีทั้งส่วนกู้ยืมเพิ่มและจ่ายคืนเงินกู้ยืมบางส่วน เช่น ของโครงการแอมเบอร์ ส าหรับโครงการ 
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ที่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ อย่างโครงการสตาร์วิวและโครงการนารา 9 ได้มีการจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว ส่วนการกู้ยืมเงิน
เพิ่มเพื่อการซื้ อที่ดินรอพัฒนาโครงการ เช่น สุขุมวิท 52 หนี้ สินรวม ปี 2561 จ านวน 1,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
จากปี 2560 ประมาณ 276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการควินทารา 
สุขุมวิท 42 และจะบันทึกกลับรายการเป็นรายได้หลังจากโอนห้องให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ก าไร (ขาดทุน) สะสม            
ปี 2561 จ านวน (76) ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 164 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 186 เนื่องจาก                
ในปี 2561 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 ซึ่งมีการตัดบัญชีในปี 2561                 
แต่จะเป็นงบเฉพาะกิจการ ไม่รวมงบบัญชีของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2561 จ านวน 4,770 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 

  สรุปอัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม) ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี  2560 ก าไรต่อหุ้น  
ปี 2561 จ านวน 0.023 บาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 0.058 บาท คิดเป็นร้อยละ 72 อัตราก าไรขั้นต้น  
ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 ร้อยละ 2 เนื่องจากการโอนห้องช่วงปลายโครงการของโครงการ
สตาร์วิวและโครงการนารา 9 เป็นห้องที่มีมูลค่าสูง อัตราก าไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7 ลดลงจากปี 2560            
ร้อยละ 9 D/E Ratio ปี 2561 อยู่ที่ 0.28 เท่า เพิ่มขึ้นเลก็น้อยจากปี 2560 จ านวน 0.07 เท่า   เงินปันผลต่อหุ้น                
ปี 2561 อยู่ที่ 0.055 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2560 จ านวน 0.015 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 อัตราการจ่ายเงินปัน
ผลเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิ ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 68 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 25 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                  
ปี 2561 อยู่ที่ 0.95 บาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 0.03 บาท 

  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ ง  :  ได้สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะการเงิน ระบุว่าขาดทุนสะสม
ประมาณ 10 ล้านบาท และไม่มีก าไรสะสมเลย ใช่หรือไม่ เพราะหากมีก าไรสะสมจะท าการปันผลให้ผู้ถือหุ้นทันที
ใช่ห รือ ไม่  และใน ปี  2560 ผลประกอบการค่อน ข้างดี  ท าให้ เงิน ปันผลสู งขึ้ น ด้ วย แ ต่ ใน ปี  2561  
ผลประกอบการไม่ดี  จะส่งผลต่อเงินปันผลที่ จะน้อยลงด้วยใช่หรือไม่ และหากจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลประกอบการปี 2561 แล้ว จะคงเหลือก าไรสทุธจิ านวนเท่าไร 

  หากดูจากก าไรขั้นต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 31 แต่หลังจากหักเป็นก าไรสุทธิจะเหลือประมาณร้อยละ 6                    
ขอทราบว่าเกดิจากอะไร 

  ที่ดินรอการพัฒนาในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว ขอทราบว่าสามารถปรับเพิ่มมูลค่า              
ได้หรือไม่ และราคาประเมินเมื่อเทยีบกบัตอนซื้อมาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด 

  นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล : ได้ชี้ แจงว่า จากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินที่ระบุว่าก าไร (ขาดทุน) สะสม 
ติดลบ  76  ล้านบาท เป็นตัวเลขที่ ยังไม่ ได้จัดสรรเงิน ปันผล ซึ่ งได้ชี้ แจงในข้างต้น ว่ายังมีก าไรสะสม  
ยกมาอีก 88 ล้านบาท และมีการตัดจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี 2560 ท าให้ตัวเลขทางบัญชีติดลบ                 
แต่ในปี 2561 มีก าไรสุทธิ จ านวน 113 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลจากส่วนนี้  และการจ่ายเงินปันผล 
จะมาจากงบเฉพาะกจิการไม่ใช่งบการเงินรวม 

 ส่วนสาเหตุที่ผลประกอบการในปี 2561 ลดลงอย่างมาก เกดิจากการรับรู้รายได้จาก 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการแอมเบอร์ เป็นหลัก ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งมี Margin ไม่สงูมาก โครงการสตาร์วิว ที่เป็นการรับรู้รายได้
ต่อเน่ืองจากปี 2560 และปี 2559 ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่สูงมาก ส่วนโครงการนารา 9 การรับรู้ รายได้ก้อนใหญ่
เกิดขึ้นในผลประกอบการปี 2560 ที่ท าให้กราฟรายได้พุ่งขึ้นสูงมาก แต่ในปี 2561 เป็นการรับรู้ รายได้ต่อเนื่อง
ส่วนน้อย 

  ส าหรับนโยบายในการพัฒนาโครงการของคณะกรรมการ จะท าการเกบ็ที่ดินบางส่วนไว้ จึงท าการซื้ อ
ที่ดินเพิ่ มจ านวนมากเพื่ อรองรับ EEC ที่ ก าลังจะเกิดขึ้ น แต่ก็ได้พัฒนาโครงการในที่ เดิมไปบ้างแล้ว 
และเกดิการรับรู้รายได้ในปี 2561 ประมาณ 200 กว่าล้านบาท 
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  ส าหรับราคาประเมินที่ดินในปัจจุบัน เนื่ องจากมีหลายแปลงและราคาเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน  
แต่ในภาพรวม เพิ่มขึ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 

  ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์ :  ได้ชี้ แจงเพิ่ ม เติม ว่า ข้อมูลตามที่คุณ ฐิติวุฒิ  แจ้งต่อที่ประชุม                      
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ติดลบ 76 ล้านบาท เป็นข้อมูลจากงบก าไรรวม แต่การจ่ายเงินปันผลจะมาจากงบเฉพาะ
กจิการ และ ณ สิ้นปี 2561 มีก าไรสะสมอยู่ที่ 263 ล้านบาท  

 เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 273 ราย นับเป็นจ านวน
หุ้นได้ 3,346,118,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงักล่าว โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียง       
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 273 3,346,118,757 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 
บตัรเสีย  - - - 

รวม 273 3,346,118,757 100 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

 ประธานได้มอบหมายให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม
พิจารณา 

 กรรมการบริหารได้ชี้ แจงต่อที่ ประชุมว่า ในปี  2561 บริ ษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 124,376,543 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,218,827.18 บาท และอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 5,022,246,185 หุ้น               
ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100,444,923.70 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 275 ราย นับเป็นจ านวน
หุ้นได้ 3,346,158,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรก าไรส่วนหนึง่เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 6,,218,827.18 บาท และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ งบ ริ ษั ท จ า น ว น  5,022,246,185 หุ้ น  ใน อั ต ร าหุ้ น ล ะ  0.02 บ าท  
รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน 100,444,923.70 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562  
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โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 275 3,346,158,857 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 
บตัรเสีย  - - - 

รวม 275 3,346,158,857 100 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

 ประธานได้มอบหมายให้นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ชี้ แจงรายละเอียด              
ในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 กรรมการตรวจสอบชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ต าม ข้อบั ง คั บ ขอ งบ ริ ษั ท ที่ ก าห นด ให้ ก รรม ก าร ต้ อ งออกจากต าแห น่ ง เป็ น จ าน วนหนึ่ ง ในส าม 
ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการ
เลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง 
ตามก าหนดวาระรวม 4 คน คือ 

 1. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ
 2. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ 
 3. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ 
 4. นายทนิวรรธน์ มหธราดล 

 ทั้งนี้  บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทาง
เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ต ล าด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ บ ริ ษั ท ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  16 ตุ ล าค ม  2561  
ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเหน็สมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ดังนี้   

 (1) เลือกตั้งให้นายปรีชา อุ่นจิตติ และนางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งน้ี กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 
 (2) เลือกตั้งให้ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรรธน์ มหธราดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 ส่วนรายนามและประวัติ  รวมทั้ งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือ หุ้นในบริษัทอื่นที่มี 
หรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน 
ที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมแล้ว 
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 ทั้งนี้  ในระหว่างการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอสิระ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ         
เป็นรายบุคคล 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 277 ราย นับเป็นจ านวน
หุ้นได้ 3,346,190,876 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติดงันี้  

 (1)  เลือกตั้งให้นายปรีชา อุ่นจิตติ และนางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งน้ี กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 (2)  เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรรธน์ มหธราดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากหรือเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถ้ือหุ้น                 
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

 (1) นายปรีชา อุ่นจิตติ 
มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 276 3,346,190,476 100 
ไม่เห็นดว้ย 1 400 0 
งดออกเสียง - - - 
บตัรเสีย - - - 

รวม 277 3,346,190,876 100 

 (2) นางสุนนัทา เตียสุวรรณ ์

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 276 3,346,190,476 100 
ไม่เห็นดว้ย 1 400 0 
งดออกเสียง - - - 
บตัรเสีย - - - 

รวม 277 3,346,190,876 100 
 

 (3) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 
มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 277 3,346,190,876 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง - - - 
บตัรเสีย - - - 

รวม 277 3,346,190,876 100 
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 (4) นายทนิวรรธน์ มหธราดล 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 277 3,346,190,876 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง - - - 
บตัรเสีย - - - 

รวม 277 3,346,190,876 100 

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจ านวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
 2. นายวีระพันธุ ์ ทปีสวุรรณ รองประธานกรรมการ 
 3. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 5. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 6. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 
 8. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
 9. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ กรรมการ 
 10. นายณัฐวิทย ์ บุณยะวัฒน ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายทนิวรรธน์ มหธราดล กรรมการและกรรมการบริหาร 
 12. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2562 

 ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียด
ในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกนิ 9,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และส าหรับเงินค่าตอบแทน
ในปี 2562 นี้  คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็น                    
ผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียด
การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีทีผ่่านๆ มา ปรากฏตามหนังสอืเชิญประชุมที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี้  มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 278 ราย นับเป็นจ านวน
หุ้นได้ 3,346,371,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด  

 

 

 



17หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ
ของบริษัทประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท                   
เป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยท่ี
ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ด้ ว ย ค ะ แ น น เสี ย ง เกิ น ก ว่ า ส อ ง ใ น ส า ม ข อ ง จ า น ว น เสี ย ง ทั้ ง ห ม ด ข อ ง 
ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 276 3,345,623,204 99.98 
ไม่เห็นดว้ย 2 748,100 0.02 
งดออกเสียง  - - - 
บตัรเสีย  - - - 

รวม 278 3,346,371,304 100 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียด
ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่กส็ามารถที่จะได้รับการ
แต่งตั้งได้อกี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายชยพล ศุภ
เศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4421 หรือนางสาวสมุนา พันธพ์งษ์สานนท ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2562 และขอเสนอให้ก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 
1,335,000 บาท 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ งให้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3972 หรือนางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4496 
หรือนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือนางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5872 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปี  2562 และก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู ้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 
1,335,000 บาท โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นดว้ย 278 3,346,371,304 100 
ไม่เห็นดว้ย - - - 
งดออกเสียง  - - - 
บตัรเสีย  - - - 

รวม 278 3,346,371,304 100 
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  ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจาณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้                    
ขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นที่จะสนทนาหรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกบักจิการของบริษัท 

  ผู้ถือหุ้ นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง  :  ได้สอบถามว่า ตามที่กรรมการผู้ จัดการได้ให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้ บริษัท                   
มีโครงการที่จะเปิดใหม่ท่านจะมีมาตรการอย่างไรเพื่ อที่จะท าให้รายได้ที่บริ ษัทเคยได้รับในปีปัจจุบันให้เหมือน                      
ในปีที่ผ่านมาหรือดีขึ้น 

  ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์  :  ได้ชี้ แจงว่า บริษัทยังมีรายได้จากโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการขายและโอน 
เช่น โครงการสตาร์วิว และโครงการนารา 9 แม้จะเป็นช่วงท้ายโครงการ และโครงการแอมเบอร์ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้
โอนไปแล้วครึ่งหนึ่ งและจะโอนเป็นรายได้ในปีนี้  และด้วยเหตุนี้ เมื่อ 1-2 ปีก่อน บริษัทจึงได้เริ่มพัฒนาโครงการ
เพิ่มเติมทั้งในแนวราบ เช่น โครงการ เอสทารา พัฒนาการ 20 เพื่อให้เกิดรอบธุรกิจที่สั้นกว่าและสามารถเริ่มโอนได้ใน
ปลายปีนี้ ซึ่งจะเข้ามาเสริมรายได้ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย ในขณะที่โครงการในระยอง  ปีที่ผ่านมาได้เปิด
โครงการใหม่เพิ่มเติมและมีผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นกัน รวมทั้งยังมี Backlog ที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเป็นยอด
รายได้ ส าหรับโครงการใหม่ที่บริษัทจะเปิดในปลายปีนี้ ในจังหวัดระยอง จะเป็นโครงการแนวราบ 2 โครงการที่คาดว่าจะ
ท ารายได้ให้บริษัทได้บางส่วนกลับเข้ามาเหมือนกัน นอกจากนั้นบริษัทกยั็งมีธุรกิจเช่าหรือมีรายได้อื่นที่เข้ามาเสริมอีก
บางส่วน ซึ่งได้มีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าแล้ว 

 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง  :  ได้สอบถามว่า ปีที่ผ่านมา สามารถปิดได้กี่โครงการ โครงการใดบ้าง 

 ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ :  ได้ชี้ แจงว่า ในปีที่ผ่านมา สามารถปิดโครงการ เดอะ สตาร์ เอสเตท 
พัฒนาการ 69 ในปีนี้คาดว่าจะปิดเพิ่มได้อกีประมาณ 4 โครงการ  

 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง  :  ได้สอบถามว่า โครงการสตาร์วิว ซึ่งเปิดมาหลายปีแล้ว ได้ปิดโครงการ
หรือยัง 

 ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์  :  ได้ชี้ แจงว่า โครงการสตาร์วิว สถานะปัจจุบันอยู่ในช่วงท้ายโครงการและขอ
เรียนให้ทราบว่า บริษัทมีนโยบายเน้นท าก าไรเพื่อผู้ถือหุ้น ไม่ได้เน้นท าการขายเพื่อปิดโครงการ โดยการ พยายามรักษา
ราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกบักลไกของตลาด และเหลือขายจ านวนไม่มากแล้ว และได้มีการวางแผนปิดโครงการใน
ปีนี้ 

 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองรายหนึ่ง  :  ได้สอบถามว่า เงินปันผลปีที่ผ่านมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น จ านวน 0.05 บาท 
ปีนี้ จ่ายด้วย จ านวน 0.02 บาท ไม่ทราบว่าในปีต่อไปแนวโน้มจะกลับมาจ่ายในจ านวนที่สงูขึ้นหรือไม่ 

  นายอานันท์ ปันยารชุน  :  ได้ชี้ แจงว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จะมีความแตกต่างจากบริษัทผลิตสินค้า
ทั่วไป อาจมีปัจจัยหลายประการที่สามารถคาดคะเนได้ แต่ไม่ถึงขั้นที่จะเจาะจงผลที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้  บริษัทมีนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างดีที่สุด โดยบริษัทเริ่มมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อ 2-3 ปี                      
ที่ผ่านมา และบริษัทมีนโยบายจะรักษาการจ่ายเงินปันผลให้ต่อเนื่องทุกปี 

  หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การ
สนับสนุนกจิการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 น.  
 

 ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 
 (นายอานันท ์ปันยารชุน) 
 

 ลงชื่อ                             ผู้บันทกึการประชุม 
  (นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน) 



19หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

1.  นายเจษฎา พรหมจาต 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการอสิระ     
 

อายุ    : 58 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
  

การศึกษา   : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
     ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑติ  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

การอบรม   : - สมัมนาเชิงปฏบิัติการด้าน Cyber Resilience Leadership Workshop  
          ของธนาคารแห่งประเทศไทย (8 กรกฎาคม 2562) 

- หลกัสตูร IIA International Conference in California ปี 2562  
   สถาบัน The Institute of Internal Auditor 
- หลกัสตูร IIA International Conference in Dubai ปี 2561  
   สถาบัน The Institute of Internal Auditor 
- หลกัสตูร IIA International Conference in Sydney ปี 2560  
   สถาบัน The Institute of Internal Auditor 
- หลกัสตูร IIA International Conference in New York ปี 2559  
   สถาบัน The Institute of Internal Auditor 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 

           รุ่นที่ 25/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร การก ากบัดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสงู 

           ของรัฐวิสาหกจิและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14  
   สถาบันพระปกเกล้า 

      - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2559   
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

      - หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 
          รุ่นที่ 12  สถาบันพระปกเกล้า 

      - หลกัสตูรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปราม 
           การทุจริตระดับสงู (นยปส.) รุ่นที่ 1  
           สถาบันการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
      - หลกัสตูร TCLA Executive Development Program (EDP) 
           รุ่นที่ 9  สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย 
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      - หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 
           รุ่นที่ 7/2547  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
     - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
           รุ่นที่ 45/2547  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Telecommunication Management 
           คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 
• บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
 
• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
         บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชีย จ ากดั  
      2562 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน   
                       ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
      2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
         บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
      2560 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 
         ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
      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  
         บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟ                          
            แห่งประเทศไทย และ บริษัท เซน็ทรัล อนิเตอร์พัฒนา จ ากดั 
      2558 – ปัจจุบัน  กรรมการบรหิารการก่อสร้างสว่นต่อขยาย 
           โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ ์

 

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกิด : 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 
  - ไม่ม-ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 
บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

2.  นายฐิติวุฒิ สุขพรชยักุล 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการ 
 

อายุ    : 58 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
 

การศึกษา   : ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช    

  

การอบรม   : - Company Secretary Program (CSP)  
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6    
- Advanced Audit Committee  Program (AACP) รุ่นที่ 23  
และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ ควบคุมการปฏิบัติงานตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย      
การให้ความเหน็ชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตด าเนินงาน พ.ศ. 2552 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริหาร  
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 14 ปี (2549 – ปัจจุบัน) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง 
 

การถือหุ้นในบริษัท  : ไม่มี   
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 
• บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน            :  เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จ ากดั 
    2549  - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
     บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
    2549  - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส ์จ ากดั 
    2546  -  ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี -  การเงิน 
     บริษัท บีบีทวีี เอค็ควิตี้  จ ากดั 
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• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : กรรมการ   บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส ์จ ากดั 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์      ซึ่งประกอบธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ 
 ต่อบริษัท    ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน  บริษัท บีบีทวีี เอค็ควิตี้  จ ากดั 
  ซึ่งประกอบธุรกจิอาคารส านักงานให้เช่า 
  และการถือหุ้นในบริษัทต่าง  ๆ
  

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท  
 

• บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
   

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 
บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

3.  นายไพบูลย ์วงศจ์งใจหาญ 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการ 
 

อายุ    : 55 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
 

การศึกษา   : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เกยีรตินิยม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สามัญวิศวกรไฟฟ้าก าลัง สภาวศิวกร  
ภาคีวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สภาวศิวกร 

 

การอบรม   : - Director Accreditation  Program (DAP) Class 66/2007 
- Building Energy Conservation (The Department of  Alternative 

Energy Development and Efficiency under The Ministry of 
Energy) Class 18/1996 

- Building Electrical Design and Installation Standard Code                      
For Energy Conservation (The Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency under The Ministry of Energy)               
Class 1/1997 

-  Person Responsible for Energy in Building (The Department of 
Alternative Energy Development and Efficiency under                      
The Ministry of Energy) Class 1/2003                    

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการ  
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 13 ปี (2550 – ปัจจุบัน) 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง 
 

การถือหุ้นในบริษัท  : ไม่มี  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562    
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ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 
 
• บริษัทจดทะเบียน   : ไม่มี  
 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน            :  2550 – ปัจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์ จ ากดั 
   2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
    บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จ ากดั 
   2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
     บริษัท บีบีทวีี เอค็ควิตี้  จ ากดั 
      

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี  
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    
 
  

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท  
 

• บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
   

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 
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(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อก 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 านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท        
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก                  
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี                            
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                              
ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น                     
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกจิการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
 
 
 



27หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  4 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อก 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 านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท        
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก                  
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี                            
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                              
ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น                     
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกจิการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
 
 
 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  5 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

 
สรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเปรียบเทียบกบัปี 2561 และปี 2562 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ปี 2561 

ค่าตอบแทน (บาท) 
ปี 2562 

ค่าตอบแทน(บาท) 

1. นายอานนัท ์ปันยารชุน ประธานกรรมการ 1,440,000.00 1,440,000.00 

2. นายวีระพันธุ ์ทปีสวุรรณ *1 รองประธานกรรมการ 600,000.00 250,000.00 

3. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

960,000.00 960,000.00 

4. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

840,000.00 840,000.00 

5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ 

960,000.00 960,000.00 

6. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 600,000.00 600,000.00 

7. นายพงศ์พินิต  เดชะคปุต ์ กรรมการ 600,000.00 600,000.00 

8. นายชัชวนิ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 840,000.00 840,000.00 

9. นายฐิติวุฒ ิ สขุพรชัยกุล กรรมการบริหาร 720,000.00 720,000.00 

10. นายทนิวรรธน์ มหธราดล กรรมการบริหาร 720,000.00 720,000.00 

11. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน ์ กรรมการบริหาร 720,000.00 720,000.00 

12. นายต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน ์ กรรมการผู้จัดการ - - 

รวม 9,000,000.00 8,650,000.00 

 
หมายเหตุ *1 นายวีระพนัธุ ์ทปีสวุรรณ สิ้นสดุการเป็นกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากถึงแก่กรรม 

 

 

 

 

 



28 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  5 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 
 

รายชื่อ 
คณะกรรมการบริษทั

(บาท) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ             
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริหาร    
(บาท) 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน
ทั้งหมด             
(บาท) 

1. นายอานันท ์ ปันยารชุน 1,440,000 - - - 1,440,000 

2. นายวีระพันธ์ุ  ทปีสวุรรณ 250,000 - - - 250,000 

3. นายปรีชา  อุ่นจิตต ิ 600,000 240,000 - 120,000 960,000 

4. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองด ี 600,000 120,000 - 120,000 840,000 

5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์ 600,000 120,000 - 240,000 960,000 

6. นายไพบูลย์  วงศ์จงใจหาญ 600,000 - - - 600,000 

7. นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต ์ 600,000 - - - 600,000 

8. นายชชัวิน  เจริญรัชต์ภาคย ์ 600,000 - 240,000 - 840,000 

9. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล 600,000 - 120,000 - 720,000 

10. นายทนิวรรธน์  มหธราดล 600,000 - 120,000 - 720,000 

11. นายณัฐวิทย์  บณุยะวัฒน ์ 600,000 - 120,000  720,000 

12. นายต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ - - - - - 

รวม 8,650,000 
 
 
 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ               :  ไม่มี 
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินส าหรับผู้บริหาร : จ านวน 14 คน รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  27,398,402 บาท  
                                                    ซึ่งรวมเงนิเดือนและเงินรางวัลประจ าปี 2562 แล้ว 
 
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร                : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 871,595 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  6 
ขอ้บงัคบัของบริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 1/2563 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 13.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ
หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ                   
จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น                    
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ น
 กรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

ข้อ 14.  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน้ี 
 14.1 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสยีง 
 14.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ

คราวละหลาย ๆ คนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นจะ
เห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 14.1 ทั้งหมด 
จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

14.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ 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 

 
 



29หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  5 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในปี 2562 
 

รายชื่อ 
คณะกรรมการบริษทั

(บาท) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ             
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริหาร    
(บาท) 

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  
(บาท) 

รวมค่าตอบแทน
ทั้งหมด             
(บาท) 

1. นายอานันท ์ ปันยารชุน 1,440,000 - - - 1,440,000 

2. นายวีระพันธ์ุ  ทปีสวุรรณ 250,000 - - - 250,000 

3. นายปรีชา  อุ่นจิตต ิ 600,000 240,000 - 120,000 960,000 

4. นายสมฤทธ์ิ  ศรีทองด ี 600,000 120,000 - 120,000 840,000 

5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์ 600,000 120,000 - 240,000 960,000 

6. นายไพบูลย์  วงศ์จงใจหาญ 600,000 - - - 600,000 

7. นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต ์ 600,000 - - - 600,000 

8. นายชชัวิน  เจริญรัชต์ภาคย ์ 600,000 - 240,000 - 840,000 

9. นายฐิติวุฒิ  สขุพรชัยกุล 600,000 - 120,000 - 720,000 

10. นายทนิวรรธน์  มหธราดล 600,000 - 120,000 - 720,000 

11. นายณัฐวิทย์  บณุยะวัฒน ์ 600,000 - 120,000  720,000 

12. นายต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ - - - - - 

รวม 8,650,000 
 
 
 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ               :  ไม่มี 
 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินส าหรับผู้บริหาร : จ านวน 14 คน รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  27,398,402 บาท  
                                                    ซึ่งรวมเงนิเดือนและเงินรางวลัประจ าปี 2562 แล้ว 
 
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร                : ได้แก่ เงินสมทบเข้ากองทุนเลี้ยงชีพ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 871,595 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  6 
ขอ้บงัคบัของบริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

เฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 1/2563 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 13.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ
หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ                   
จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น                    
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ น
 กรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

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

คราวละหลาย ๆ คนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นจะ
เห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 14.1 ทั้งหมด 
จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

14.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ 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 

 
 



30 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 

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 าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ     
สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมน้ันอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็น        
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกไ็ด้ 

 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ                  
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 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 านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้                   
นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม              
ครั้งหลังนี้  ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม               
กไ็ด้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่              
นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่        
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่       
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี                       
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 

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 นับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ     
สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมน้ันอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็น        
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคยีงกไ็ด้ 

 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ                  
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา               
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน    
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ       
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้                   
นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม              
ครั้งหลังนี้  ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม               
กไ็ด้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่              
นายทะเบียนก าหนด 

 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่        
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่       
สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี                       
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 (2)  ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซื้อหรือรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
  (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท 
  (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
  (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
  (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 วันสิ้ นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 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 
     คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร       

สมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
     การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่          

กรณี  ทั้ งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค 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 ในการน้ี ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน             
ลูกจ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือส่ง             
เอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการด าเนินกจิการของบริษัทได้ 

 

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร    
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน          
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 
ขอ้ปฏิบติัส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

 ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ               
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ช้ันลอ็บบี้      
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

 ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 

1. ผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  
      ให้แสดง “บัตรประจ าตัว” คือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น 
  ก. บัตรประจ าตัวประชาชน 
  ข.  บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  ค.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
  ง.  หนังสอืเดินทาง 
 1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
        ก.  หนังสือมอบฉันทะและใบประจ าต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท 

  ข. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ค. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
 

2. ผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
    2.1 กรณีกรรมการผูม้ีอ านาจของนิติบุคคลมาประชุมดว้ยตนเอง 
  ก. บัตรประจ าตัวของกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 
  ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน               

60 วัน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลตามจ านวนที่ก าหนด        
พร้อมทั้งประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) 

    2.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
  ก. หนังสือมอบฉันทะและใบประจ าต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุมที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล ซึ่ง
เป็นผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือช่ือผู้ รับมอบ
ฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท 

  ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน                    
60 วัน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลตามจ านวนที่ก าหนดพร้อม
ทั้งประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

  ค.  ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและ
ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ง.  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้อง 



33หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 
 
 
 

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. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญ ชีก าไร    
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกบับัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน          
และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 
         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 
ขอ้ปฏิบติัส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

 ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ               
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ช้ันลอ็บบี้      
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 

 ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 

1. ผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  
      ให้แสดง “บัตรประจ าตัว” คือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น 
  ก. บัตรประจ าตัวประชาชน 
  ข.  บัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  ค.  ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
  ง.  หนังสอืเดินทาง 
 1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
        ก.  หนังสือมอบฉันทะและใบประจ าต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท 

  ข. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ค. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
 

2. ผูถ้ือหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
    2.1 กรณีกรรมการผูม้ีอ านาจของนิติบุคคลมาประชุมดว้ยตนเอง 
  ก. บัตรประจ าตัวของกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล 
  ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน               

60 วัน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลตามจ านวนที่ก าหนด        
พร้อมทั้งประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) 

    2.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
  ก. หนังสือมอบฉันทะและใบประจ าต่อฉบับจริง ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด

ประชุมที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล ซึ่ง
เป็นผู้มอบฉันทะพร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือช่ือผู้ รับมอบ
ฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20.- บาท 

  ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน                    
60 วัน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลตามจ านวนที่ก าหนดพร้อม
ทั้งประทบัตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

  ค.  ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและ
ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ง.  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้อง 



34 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 
3. ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
  ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกบัผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือ 
    เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ภายใต้ข้อบังคับต่อไปน้ี 

ก. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน (กรรมการ) หรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม 
แสดงบัตรประจ าตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม 

ข. ส าเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่              
นิติบุคคลเป็นผู้ จัดท าที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันกบันิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงนามซึ่งเป็นเอกสาร
ที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิค 

ค. เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย 
 

4. กรณีผูถ้ือหุน้ถึงแก่กรรม 
 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยด าเนินการดังนี้  

ก. ให้น าความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข. น าค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติม 
 

5. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ยาว ์
 ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
   โดยด าเนินการดังนี้  

ก. ให้น าความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข. น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม 

 

6. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยด าเนินการดังนี้  

ก. ให้น าความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข. น าค าสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 

6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติม 
หมายเหตุ    1. กรณีผู้เข้าประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง 
                      ดังกล่าว                       
                 2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม และ
ส าหรับ 
                     กรณีมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ด้านล่างนี้ เท่าน้ัน 
 

การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ือหุน้ 
หนังสอืมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื่องก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ   
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ ์2550 ก าหนดไว้ 3 แบบ สรุปได้ดังนี้  

• แบบ ก 
- เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
- ระบุช่ือและรายละเอยีดของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ)  และผู้รับมอบฉันทะ 
- เป็นแบบการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบ

ฉันทะ) 
   ได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 

 
 

• แบบ ข 
- เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอยีด 
- ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงคะแนน 
    เสยีงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการ ตามที่เหน็สมควรหรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะ 
    ลงคะแนนเสยีงตามที่ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ก าหนดแยกเป็นแต่ละรายอย่างชัดเจน 
- ประกอบด้วยเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ หนังสอืมอบฉันทะ และใบประจ าต่อ  

• แบบ ค. 
- เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)                
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 

ส าหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้  ผู้ ถือหุ้นสามารถ 
Download หนังสอืมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.estarpcl.com 
 

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ 
  1. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  3. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

  ทั้งนี้  รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ด้านท้ายของเอกสารส่วนนี้                         
ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นระบุช่ือบุคคลที่ท่านจะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน 
เมื่อกรอกข้อความท าเครื่องหมาย และลงลายมือ ช่ือในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นแล้ว โปรดส่งหนังสือ                  
มอบฉันทะให้แก่เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุม 
 

การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง 
  ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งวิธกีารออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน
เสยีงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 
  1.  การออกเสยีงลงคะแนน 
       - ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหน่ึงเสยีง 
   - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด
คัดค้านหรืองดออกเสยีง และขอให้ยกมือขึ้น 

▪ หากมีผู้ ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้าน           
ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธาน
กรรมการจะให้ เจ้าห น้าที่ น าบัตรลงคะแนนของผู้ ถื อ หุ้นที่ คัด ค้าน ไม่ เห็น ด้วย หรื อ 
งดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติ
ตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

▪ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นใดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็น        
เอกฉันทใ์ห้อนุมัติตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น เมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะน าการ
ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกล่วงหน้า ทั้ งนี้  เพื่ อเป็นการอ านวย          
ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และบริษัทจะน าคะแนนเสียง
ดังกล่าวมารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป 
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3. ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
  ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกบัผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือ 
    เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ภายใต้ข้อบังคับต่อไปน้ี 

ก. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน (กรรมการ) หรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเข้าร่วมประชุม 
แสดงบัตรประจ าตัวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม 

ข. ส าเนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียน หรือเอกสารที่              
นิติบุคคลเป็นผู้ จัดท าที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ และผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันกบันิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงนามซึ่งเป็นเอกสาร
ที่มีการรับรองโดยโนตารีพับลิค 

ค. เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย 
 

4. กรณีผูถ้ือหุน้ถึงแก่กรรม 
 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยด าเนินการดังนี้  

ก. ให้น าความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข. น าค าสั่งแต่งต้ังให้เป็นผู้ จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติม 
 

5. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ยาว ์
 ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
   โดยด าเนินการดังนี้  

ก. ให้น าความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข. น าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม 

 

6. กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยด าเนินการดังนี้  

ก. ให้น าความในข้อ 1. ข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข. น าค าสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 

6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติม 
หมายเหตุ    1. กรณีผู้เข้าประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ-ช่ือ-ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง 
                      ดังกล่าว                       
                 2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม และ
ส าหรับ 
                     กรณีมอบฉันทะ หนังสอืมอบฉันทะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ด้านล่างนี้ เท่าน้ัน 
 

การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ือหุน้ 
หนังสอืมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เรื่องก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ   
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ ์2550 ก าหนดไว้ 3 แบบ สรุปได้ดังนี้  

• แบบ ก 
- เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
- ระบุช่ือและรายละเอยีดของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ)  และผู้รับมอบฉันทะ 
- เป็นแบบการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบ

ฉันทะ) 
   ได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 

 
 

• แบบ ข 
- เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอยีด 
- ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถเลือกที่จะระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงคะแนน 
    เสยีงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการ ตามที่เหน็สมควรหรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะ 
    ลงคะแนนเสยีงตามที่ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ก าหนดแยกเป็นแต่ละรายอย่างชัดเจน 
- ประกอบด้วยเอกสาร 2 ชุด ได้แก่ หนังสอืมอบฉันทะ และใบประจ าต่อ  

• แบบ ค. 
- เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)                
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 

ส าหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้  ผู้ ถือหุ้นสามารถ 
Download หนังสอืมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.estarpcl.com 
 

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ 
  1. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  3. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

  ทั้งนี้  รายละเอียดข้อมูลของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ด้านท้ายของเอกสารส่วนนี้                         
ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นระบุช่ือบุคคลที่ท่านจะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน 
เมื่อกรอกข้อความท าเครื่องหมาย และลงลายมือ ช่ือในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นแล้ว โปรดส่งหนังสือ                  
มอบฉันทะให้แก่เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุม 
 

การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง 
  ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งวิธกีารออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนน
เสยีงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 
  1.  การออกเสยีงลงคะแนน 
       - ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหน่ึงเสยีง 
   - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
คัดค้านหรืองดออกเสยีง และขอให้ยกมือขึ้น 

▪ หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้าน           
ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธาน
กรรมการจะให้ เจ้าห น้าที่ น าบัตรลงคะแนนของผู้ ถื อ หุ้นที่ คัด ค้าน ไม่ เห็น ด้วย หรื อ 
งดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติ
ตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

▪ หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดยกมือคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็น        
เอกฉันทใ์ห้อนุมัติตามที่ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น เมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะน าการ
ออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกล่วงหน้า ทั้ งนี้  เพื่ อเป็นการอ านวย          
ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และบริษัทจะน าคะแนนเสียง
ดังกล่าวมารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป 



36 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 
 2. การนับผลการลงคะแนนเสยีง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและ     
ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม     
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักจากจ านวนหุ้ นทั้ งหมดของผู้ ที่มาประชุมและ                    
มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- หลังจากออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้ นสุดลงประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                  
จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย           
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่ามีจ านวนเสียงอย่างละเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตร
ประจ าตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

จุดคัดกรอง/โตะ๊ลงทะเบียน  
 

 

แสดงบัตรประจ าตัว 
 

ลงนามในบัตรผู้เข้าประชุม 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

เข้าห้องประชุม 
 

ประธานเปิดการประชุม (เริ่ม 14.00 น.) 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 
 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใด ๆ  
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสยีง) 

 

เจ้าหน้าที่เกบ็บัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน 
หรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

 
 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 
 



37หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 
 2. การนับผลการลงคะแนนเสยีง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมและ     
ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม     
ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักจากจ านวนหุ้ นทั้ งหมดของผู้ ที่มาประชุมและ                    
มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- หลังจากออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้ นสุดลงประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                  
จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย           
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่ามีจ านวนเสียงอย่างละเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสอืมอบฉันทะพร้อมบัตร
ประจ าตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

จุดคัดกรอง/โตะ๊ลงทะเบียน  
 

 

แสดงบัตรประจ าตัว 
 

ลงนามในบัตรผู้เข้าประชุม 
 

รับบัตรลงคะแนน 
 

เข้าห้องประชุม 
 

ประธานเปิดการประชุม (เริ่ม 14.00 น.) 
 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 
 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสยีงในวาระใด ๆ  
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 
(ส าหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสยีง) 

 

เจ้าหน้าที่เกบ็บัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน 
หรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

 
 

เมื่อทราบผลลงคะแนนประธานกล่าวสรุปต่อที่ประชุม 
 



38 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  8 
ขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะ 

 
 

 1.  นายปรีชา อุ่นจิตติ 
 กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 74  ปี  
 

สญัชาติ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 51/32 อาคารเซน็จูรี่ไฮท ์คอนโด  
ซอยสขุุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

   

การศึกษา    : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

ประสบการณ์ท างาน   : 2530-2533 ผู้อ านวยการฝ่ายหนี้สนิและหลกัทรัพย์ 
               ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
      2533-2536 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหนี้สนิและหลักทรัพย์ 
        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
      2536-2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
      2540-2544 รองกรรมการผู้จัดการ 
        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 าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 
 

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
 
 
 
 
 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  8 
ขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะ 

 
 

2.  นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 70 ปี  
 

สญัชาติ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 355 หมู่บ้านอารีน่าการ์เด้นท ์ถนนสามัคคี 
      ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี 11000 
  

การศึกษา    : ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาสงัคมวิทยา-มานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณ์ท างาน   : 2545-2553  กรรมการบริษัท   
                             บริษัท สยามเรียลตี้  แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
      ม.ค.-มี.ค.2553 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแรงงานสมัพันธ ์
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

2551-2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ 
                                    ประธานคณะเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ 

        ด้านทรัพยากรบุคคล 
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

2550-2551  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล  
        เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด  
        ค่าตอบแทน 
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

2543-2549  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล 
                          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
     2553-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสช่ันแนล คอนซัลติ้ง  
       แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั   
     2557-2559 ประธานกรรมการ 
       บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสช่ันแนล คอนซัลติ้ง  
       แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 

 2558 - 2561 ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เอชอาร์ โปร การด์ จ ากดั  

 



39หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  8 
ขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะ 

 
 

 1.  นายปรีชา อุ่นจิตติ 
 กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 74  ปี  
 

สญัชาติ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 51/32 อาคารเซน็จูรี่ไฮท ์คอนโด  
ซอยสขุุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสขุุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  

   

การศึกษา    : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร ์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์     

ประสบการณ์ท างาน   : 2530-2533 ผู้อ านวยการฝ่ายหนี้สนิและหลกัทรัพย์ 
               ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
      2533-2536 ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายหนี้สนิและหลักทรัพย์ 
        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
      2536-2540 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
        ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
      2540-2544 รองกรรมการผู้จัดการ 
        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 าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 
 

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
 
 
 
 
 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  8 
ขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะ 

 
 

2.  นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 70 ปี  
 

สญัชาติ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 355 หมู่บ้านอารีน่าการ์เด้นท ์ถนนสามัคคี 
      ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี 11000 
  

การศึกษา    : ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี สาขาสงัคมวิทยา-มานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณ์ท างาน   : 2545-2553  กรรมการบริษัท   
                             บริษัท สยามเรียลตี้  แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 
      ม.ค.-มี.ค.2553 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแรงงานสมัพันธ ์
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

2551-2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ 
                                    ประธานคณะเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ 

        ด้านทรัพยากรบุคคล 
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

2550-2551  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล  
        เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด  
        ค่าตอบแทน 
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

2543-2549  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล 
                          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 
     2553-2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสช่ันแนล คอนซัลติ้ง  
       แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั   
     2557-2559 ประธานกรรมการ 
       บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสช่ันแนล คอนซัลติ้ง  
       แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั 

 2558 - 2561 ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท รักษาความปลอดภยั เอชอาร์ โปร การด์ จ ากดั  

 



40 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 

 2559 - 2562 ประธานกรรมการ  
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์  
เซอร์วิส จ ากดั 

  
 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 

ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น  : 2562 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา  
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์  
เซอร์วิส จ ากดั 

  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 
ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 
       
* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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 2559 - 2562 ประธานกรรมการ  
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์  
เซอร์วิส จ ากดั 

  
 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 

ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น  : 2562 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา  
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์  
เซอร์วิส จ ากดั 

  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 
ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 
       
* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  8 
 

ขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอชื่อใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะ 
 

3.  นางสุนนัทา เตียสุวรรณ ์
กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 69 ปี  
 

สญัชาติ     : 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 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กลุ่มบริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่ จ ากดั (มหาชน)  

      2534 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรแีลนด์ จ ากดั 

      2551 - ปัจจุบัน ประธานผู้พิพากษาสมทบ 
        ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 
ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 
 
* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ  

 

ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น  : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กลุ่มบริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่ จ ากดั (มหาชน)  

      2534 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรแีลนด์ จ ากดั 

      2551 - ปัจจุบัน ประธานผู้พิพากษาสมทบ 
        ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 
ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 
 
* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    สิง่ที่ส่งมาดว้ย 9 
 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 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร                      
ห้องแพลททินัม 1 ชั้นลอ็บบ้ี เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย  
  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 9          
แบบ ข. 

หนงัสือมอบฉนัทะ 

 เขียนที่                

 วันที่         เดือน  พ.ศ.   

 (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 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 74 ปี 

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

   (3)  นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ  70 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 355 หมู่บ้านอารีน่าการ์เด้นท ์ ถนนสามัคคี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี           
หรือ 

   (4)  นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ   69 ปี 

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

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร  
ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบ้ี เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป                 
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 

 

 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้  

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครง้ท่ี 1/2562 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
วาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562 
 
วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี                             
                 31 ธนัวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562         

 (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 : นายเจษฎา พรหมจาต 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
 (2) ชื่อกรรมการ : นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
 (3) ชื่อกรรมการ : นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
  ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
วาระท่ี  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2563 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  
วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  



47หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชั ดเจนหรือในกรณีที่                      
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



48 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 

 
ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบ้ี เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ                
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
 

 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 



49หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 

 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 
 

 
 





51หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



52 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

     
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 



53หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

     
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 



54 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



55หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



56 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำากัด (มหาชน)

 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  10 
 

แผนท่ีของสถานท่ีจัดการประชุมผูถ้ือหุน้ 
บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ณ โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพมหานคร หอ้งแพลททินมั 1 ชั้นล็อบบี้  
เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  10 
 

แผนท่ีของสถานท่ีจัดการประชุมผูถ้ือหุน้ 
บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ณ โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพมหานคร หอ้งแพลททินมั 1 ชั้นล็อบบี้  
เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


