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ที่ ESTAR/BKK/LEGAL/028/2565 

 

 21 มีนาคม 2565   

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2565  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 

 2. รายงานประจ าปี 2564 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และรายงานของ

ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code)   

 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

 4. นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

 5. จ านวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ในปี 2564 

 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 7. ประวัติกรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

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

 9. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ หุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ 

การมอบฉันทะ 

 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 11. แบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

 12.  แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท  อีสเทอร์น  สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด  (มหาชน) ได้มีมติให้                                     

เรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่  1/2565  ในวันที่  29 เมษายน 2565  เวลา 14.00  น .                                 

ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ

วาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่   1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัครั้งท่ี 1/2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่  1/2564 เมื่ อวันที่  

17 มิถุนายน 2564 และได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ                            

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมสามัญ                             

ผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ของบริษัทคร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2564  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี  2564 ที่ ผ่ านมา  

ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ

บริษทัในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2564 ดังกล่าว 

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้ นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ประจ าปี เพื่ อพิ จารณ าอนุมั ติ  ดั งนั้ น  คณะกรรมการบ ริษัทจึ งน าเสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น 

เพื่ อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุดวันที่                           

31 ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน                     

ประจ าปี 2564   

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  

 เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท 

มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 18,084,527.- บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีก าไรสุทธ ิ

จากการด าเนินงานจ านวน 31,584,600.- บาท 

  นอกจากนี้  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิของ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนส ารองตามกฎหมาย โดยในการจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ                             

มาประกอบการพิจารณา เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท  

 



3 
 

 

  เมื่ อบริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน บริษัทจึงจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ งเป็นทุนส ารอง 

ตามกฎหมายจ านวน 1,600,000.- บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับ

สถานการณ์ ต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้ นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019  ดั งนั้ น บริษัท                   

จึงงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

  ทั้งนี้  มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  

วนัก าหนดรายช่ือ 

ผูมี้สิทธิไดร้บัปันผล 

วนัท่ีจ่าย ประเภทเงิน

ปันผล 

เงินปันผล

ต่อหุน้ 

(บาท/หุน้) 

อตัราการจ่าย 

เงินปันผล 

ต่อก าไร (%) 

รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก 

10 พ.ค. 2562 27 พ.ค. 2562 เงินปันผล 

 

0.02 0.21 01 ม.ค. 2561-31 ธ.ค. 2561 ก าไรสทุธิ 

- - - - - 01 ม.ค. 2562-31 ธ.ค. 2562 - 

10 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2564 เงินปันผล

ระหว่างกาล 

0.01 0.82 01 ม.ค. 2563-31 ธ.ค. 2563 ก าไรสทุธิ 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร 

ส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,600,000.- บาท และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้           

เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกดิขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ทุกปี                      

โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่มีสิทธิที่

จะได้รับการเลือกตั้ งให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อี ก ดังนั้ น จึงต้องมีกรรมการ                     

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

ที่สดุหรือที่จะอยู่ในต าแหน่งครบ 3 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้แก่กรรมการดังต่อไปนี้  

   1. นางสนุันทา     เตียสวุรรณ์          กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 3. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ 

 4. นายทนิวรรธน์  มหธราดล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ 

ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็น                     

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม                       

ในการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                 

ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                            

จึงเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้   
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  (1) เลือกตั้งให้ นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ และ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออก

จากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระ

หนึ่ง       

  (2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และนายทินวรรธน์ มหธราดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 

 บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้ งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด                              

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้ งแต่วันที่  15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่                                    

15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้  

  (1)  เลือกตั้ งให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ์  และ นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่ งเป็นกรรมการ 

ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

และกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

  (2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์  และ นายทินวรรธน์ มหธราดล ซึ่งเป็นกรรมการ 

ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในคร้ังนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง   

  ซึ่งรายนามและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ 

ที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

  ทั้งนี้  ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัทได้ก าหนดไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

การลงมติ : วาระนี้จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่ก าหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับ

อนุมัติ จากที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ด้วย ซึ่ งที่ ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นของบ ริษัท ค ร้ังที่  1/2564 เมื่ อวันที่                                 

17 มิถุนายน 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 ภายใน

วงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้  บริษัทได้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทตามรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

ในปีที่ผ่านๆ มาดังนี้  
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ค่าตอบแทนประจ าปี 2564 2563 2562 

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

ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงให้แก่คณะกรรมการ 

(บาท) 

8,320,000 7,175,000* 8,650,000 

หมายเหตุ * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในอัตรา               

ร้อยละ 25 โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดอืนธนัวาคม 2563   

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ                       

โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ อ ยู่ในระดับเดียวกัน                              

รวมถึงความเหมาะสมกบัขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทที่เท่ากบัปี 2564  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นพิ จารณ าก าหนดเงิน ค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท

เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป 

การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

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

ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี 

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ

บญัชี 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 เนื่องจากพิจารณาแล้ว

เห็ น ว่ า ผู้ สอบบั ญ ชีดั งก ล่ าวมี คุณ สมบั ติ ต ามที่ ส านั ก งานคณ ะกรรมการก ากั บห ลั กท รัพ ย์ และ                             

ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ น่าพอใจ                             

โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

              รายชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทติดต่อกนั 

1. นางกิ่งกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ์ 4496 2 

2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกจิ 4521 0 

3. นางสาวสมุนา  พันธพ์งษ์สานนท ์ 5872 0 

4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 2 

 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  

และก าหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยได้เปรียบเทียบกับข้อมูล                     

การจ่ายค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านๆ มาดังนี้  



6 
 

 

 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

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

เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีที่ผ่านมา (บาท) 0 0 0 

คิดเป็น (ร้อยละ) 0 0 0 

  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ค่าบริการอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)  13,622 11,235 29,956 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) จากปีที่ผ่านมา (บาท) 2,387 (18,721) 108 

คิดเป็น (ร้อยละ) 21.25 (62.49) 0.36 

 ทั้งนี้  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดและผู้สอบบัญชีที่ เสนอแต่งตั้ งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 

ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นอกจากนี้  ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน                           

อวีาย จ ากดั ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521  

หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับ                   

รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2565 และพิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 

1,335,000.- บาท 

การลงมติ : วาระนี้ จะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

    ตามที่บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ 

เป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า 

ไม่มี การเสนอเร่ืองใดๆ  จากท่ าน ผู้ถือ หุ้นของบ ริษั ท  และบ ริษัทได้แจ้งผลดังกล่าวไปยั งเว็บ ไซต ์                           

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2565 

  ในการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น คร้ังที่  1/2565 เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในส่วน                                    

ที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ 

จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ

บริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดย

บริษัทได้จัด เตรียมหนั งสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่ วไป ซึ่ งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับ ซ้อน และ                       

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว 

นอกจากนี้  ยังมีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้รับมอบฉันทะ โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
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โดยมีข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ                  

ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของแบบฟอร์มลงทะเบียน

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วน าส่ง

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน และ 

ในกรณีมอบฉันทะต้องน าส่งหนังสือมอบฉันทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะด้วย โดยส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. 

 อนึ่ง บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธเิข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังที่ 1/2565 

ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date) 

 หากท่านผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการ 

ชี้ แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ให้บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. 

 

 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท 

 

                                                                                    
 

 (ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์) 

 กรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  บริษัทได้เผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด   

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

 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2564 

_______________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเมื่ อวันที่  17 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00  น . ณ ส านักงานของบริ ษัท เลขที่  898  

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่าน

สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

เร่ิมการประชุม 

 นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและ

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 อนัเป็นโรคติดต่ออนัตรายตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งได้เกดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นในช่วงระยะนี้  ซึ่งทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว และครั้ง

นี้ จ ะ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น รู ป แ บ บ ผ่ า น สื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เพี ย ง รู ป แ บ บ เดี ย ว โ ด ย บ ริ ษั ท  

ควิดแลบ จ ากัด ซึ่ งเป็นผู้ ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของส านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นผู้ จัดการระบบการประชุมในครั้ งนี้  โดยจะท าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์                    

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอ

ความร่วมมือ และเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่  25 ด้วย ดังนั้น บริษัท                

จึงกราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกอนัเน่ืองมาจากการเลื่อนการประชุมที่ผ่านมาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ ด้วย  

 หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้  มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่าน

สื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจ านวน 32 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 3,212,886,099 

หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.97 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์

ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้แนะน ากรรมการของบริษัทที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้  

ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้  

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 1. นายอานันท ์ ปันยารชุน  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์  รองประธานกรรมการ 

 3. นายปรีชา อุ่นจิตต ิ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์  กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 

 8. นายฐิติวฒิุ  สขุพรชัยกุล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 9. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  
 10. นายทนิวรรธน์ มหธราดล  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 
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 ทั้ งนี้  คณ ะกรรมก ารขอ งบ ริ ษั ท ป ระกอบ ด้ วยกรรมก ารจ าน วน  1 1  คน  เข้ า ร่ วมประ ชุม                            

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสค์รบ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 

 และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ กไ็ด้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นในวันนี้  จะปฏบิัติดังนี้  

 1. การออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย 

(ต ามตั วอ ย่ างหม าย เลข  1 )  โด ย เลขานุ ก ารที่ ป ระ ชุม จะสอบถามที่ ป ระ ชุม ว่ า  มี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ าน ใด  

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ท าเครื่องหมายในช่อง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ  

 งดออก เสี ยง  ผ่ านทางห น้ าจอของท่ านผู้ ถื อ หุ้ น  (ต ามตั วอ ย่างหมายเลข 2)  จากนั้ นค ลิกที่ ปุ่ ม  

“ส่ง” (ตามตัวอย่างหมายเลข 3) เมื่อท าการส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า  

ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย (ตามตัวอย่างหมายเลข 4) หากท่านผู้ ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า  

เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือ

เหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท 

 2. ผู้ถือหุ้นมีสทิธลิงคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ 

 3. การนับผลการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือ หุ้นที่ออกเสียง 

ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีง ไปหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสยีงที่เหน็ด้วย 

 4. ประธานที่ ประชุมจะมอบหมายให้ เลขานุการที่ ประชุม เป็นผู้ สอบถามมติจากที่ ประชุม 

และแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ 

 5. ผู้ ถื อ หุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้  โดยคลิกที่ เม นู 

ผลการลงคะแนนเสยีง (ตามตัวอย่างหมายเลข 5) 

 และส าหรับวิธีการส่งค าถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้  ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่ง

ค าถ าม ในแ ต่ ล ะวาระโด ยพิ มพ์ ค าถ าม ขอ งท่ าน ใน ห น้ า ต่ าง แ ชท เท่ านั้ น  โด ยค ลิ ก ที่ เม นู ค าถ าม  

(ตามตัวอย่างหมายเลข 6) แล้วพิมพ์ข้อความเพื่อถามค าถามลงในกล่องข้อความ (ตามตัวอย่างหมายเลข 7) 

จากนั้นกดปุ่ ม Enter บนแป้นพิมพ์ของท่านเพื่อส่งค าถาม เมื่อข้อความของท่านถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

ข้อความจะปรากฏในหน้าต่างด้านบนสดุ (ตามตัวอย่างหมายเลข 8) ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นไม่สามารถเห็นข้อความของ

ท่านได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบค าถามของท่านโดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสน์ี้  ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นทั้งหมดสามารถได้ยินการตอบค าถามนั้นๆ ได้เช่นกนั 

 ทั้งนี้  การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามค าถาม การตอบค าถาม 

และการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้ แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ  

E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้าน

เท ค นิ ค  ท่ าน ส าม าร ถ โท รติ ด ต่ อ เ จ้ าห น้ าที่ บ ริ ษั ท ค วิ ด แ ล บ  ที่ เบ อ ร์  0 2 -0 1 3 -4 3 2 2  ห รื อ  

080-008-7616 หรือ e-mail : info@quidlab.com 

 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

ก รรม ก ารส าห รั บ ก ารป ร ะ ชุ ม ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ระจ า ปี  2 5 6 4  ต าม ห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ก า ห น ด 

ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้ งแต่วันที่  16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่                    

15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ  ท าหน้าที่ประธาน 

ที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสท์ั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

แ ล ะ ป ร ะ ธ า น ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ น า ย ศั ก ดิ์ ชั ย  วิ รุ ฬ ห์ ชี ว  เ ล ข า นุ ก า ร ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ที ม ง า น                                                 

ช่วยด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์อไป 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งที่ 1/2563 

  เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั้ งที่ 

1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อม

กบัหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทกัท้วงหรอืขอให้แก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมต ิ

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั

ครั้ งท่ี 1/2563 ว่าถูกต้อง โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 31 3,212,846,099 99.99 

ไม่เห็นดว้ย 1 40,000 0.01 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,846,099 100.00 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 

2563 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ รายงาน 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการในรอบปีที่ ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดก าไรสุทธ ิ

ที่บริษทัท าได้ตามรายละเอยีดดังนี้   

 (1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในปี 2563 จ านวน 2,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

37 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 1,624 ล้านบาท 

 (2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 จ านวน 2,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท จากการบรรลุตามเป้าธุรกจิในระดับหนึ่งและการขาย

ที่ดินบางส่วนที่ยังไม่มีแผนพัฒนาโครงการในระยะอันสั้นออกไป เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจปัจจุบันซึ่ง

เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ 

 (3) บริษัทมีก าไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2563 จ านวน  192 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 276  

เมื่อเทยีบกบั 2562 ซึ่งอยู่ที่ 51 ล้านบาท 
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 ส าหรับภาพรวมโครงการในปี  2563 รวมทั้ งหมด 8 โครงการ มู ล ค่ ารวม 8,125 ล้ านบาท  

ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,599 ล้านบาท ในจังหวัดระยอง 3 โครงการ มูลค่ารวม 

1,526 ล้านบาท โดยในกรุงเทพมหานครมีการปิดโครงการจ านวน 2 โครงการ และเปิดใหม่จ านวน  

1 โครงการ คือ โครงการควินทารา ภูม และในจังหวัดระยองมีการปิดโครงการจ านวน 3 โครงการ และเปิดใหม่

จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการแกรนด์เวลาน่า 

 ในปี  2563 โครงการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง แบ่งระดับโครงการเป็น  (1)  

ตลาดบนราคา 5 ล้านบาทขึ้ นไป (2) ตลาดกลางราคา 3-5 ล้านบาท (3) ตลาดระดับประหยัดราคา 3 ล้านบาท 

ลงมา โดยในปีที่ ผ่านมา โครงการในตลาดบนมี 2 โครงการ คือ โครงการเอสทารา เฮเว่น พัฒนาการ 20         

เป็นทาวน์โฮม และโครงการแกรนด์ เวลาน่า ในพื้นที่สนามกอล์ฟ ส าหรับตลาดกลางที่เป็นตลาดหลักของบริษัทมี

จ านวน 4 โครงการ คือ โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 โครงการควิ

นทารา ภูม สุขุมวิท 39 และโครงการเวลาน่า ส่วนตลาดระดับประหยัด มี 2 โครงการ คือโครงการแอมเบอร์ และ

โครงการบรีซ แอท อสีเทอร์น สตาร์ ฟอร์เรสโต้ 

 หากเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วง 4 ปีที่ ผ่ าน จะเห็นได้ ว่าในด้านรายได้ ในการขาย

อสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในปี 2559 อยู่ที่ 1,830 ล้านบาท และปี 2563 อยู่ที่ 1,804 ล้านบาท แต่จะ

มีการปรับสัดส่วนโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น ทั้งทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกสนิค้าให้หลากหลาย

และยังช่วยกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ตลาดแนวราบได้รับความสนใจ

มากกว่าและยังมีสดัส่วนรายได้จากโครงการในจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6 เป็นถึงร้อยละ 18 

 ส าหรับแผนงานในปี 2564 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ ยที่ยังต ่าอยู่ การเริ่มกระจาย

วัค ซี นท าให้ มี แน วโน้ มที่ จ ะ เริ่ ม เปิ ด ป ระ เท ศ ในบ างส่ วน ได้  ก ารป รับ เป ลี่ ยนพ ฤติ ก รรมหลั ง จ าก 

โควิด-19 ท าให้สินค้าบ้านแนวราบเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น ส่วนความท้าทายที่สงูมากในปีนี้ จะเป็นเศรษฐกิจ

ที่ ยั งช ะลอตั วจ าก ปัญ ห าโค วิด-19  และส่ งผ ล ต่ อ ก าลั งซื้ อ แ ละก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ อสั งห าริม ท รัพ ย์ 

ของลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ภาวะหนี้ครัวเรือนภาคอสงัหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสงู และสถาบันการเงินยังคงคุ้มเข้ม

ในการป ล่อยสิน เชื่ อ  การแ ข่งขัน ด้ านราคาที่ รุน แรงมากของผู้ พั ฒ นาอสั งห า ริมทรัพ ย์แทบทุ ก ราย  

เพื่ อ ลดปริม าณ สิน ค้ าคงค้ างที่ มี อ ยู่  และเพิ่ มสภ าพค ล่องให้ กับ ธุ รกิ จ  กล ยุทธ์ ใน ปี  2564 ที่ บ ริ ษั ท 

ให้ความส าคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ พิจารณาเปิดโครงการใหม่ตามสภาวะตลาดและสถานการณ์อย่างรอบคอบ เน้น

ลูกค้าที่ซื้ อเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ในท าเลที่มีศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่มาก ระบายสินค้าพร้อม

อ ยู่ เพื่ อ ปิ ด โค รงก าร  พ ร้อ ม แป ล ง  Backlog ม าเป็ น ราย ไ ด้ ใ ห้ ไ ด้ ม าก ที่ สุ ด  บ ริ ห ารก ระแ ส เงิ น สด 

โดยรักษาสมดุลระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น เสริมความเข้มแขง็ของธุรกจิด้วยการ

บ ริ ก ารแบบค รบ วงจ ร  ซื้ อ -ข าย-เ ช่ า  ด้ าน ลู ก ค้ า  พั ฒ น าม าต รฐ าน ก าร ให้ บ ริ ก ารอ ย่ าง ต่ อ เนื่ อ ง  

ในทุกขั้นตอนการให้บริการ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการชมโครงการแบบ 

Interactive สามารถสอบถามและโต้ตอบกับพนักงานขายได้ทันที  โดยลูก ค้าสามารถจองยูนิตที่ สนใจ  

ได้ทางออนไลน์ ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาการบริการด้านความปลอดภัยและบริการอื่นๆ  

ใน Eastern Star Park ซึ่ งเป็นพื้ นที่ รอบๆ สนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์  ที่ บ้ านฉาง จังหวัด  อาทิ Fitness                     

แบบครบวงจร รองรับลูกค้าภายในโครงการและบุคคลทั่วไป การบริหารจัดการภายในองค์กร พัฒนาระบบงาน

ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ และการส่งมอบได้

ทนัเวลา พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีองค์ความรู้และทกัษะเพื่อสามารถตอบโจทย์ของธุรกิจและความต้องการของ

ลูกค้าที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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 ทั้ งนี้  ยังได้มี กิจกรรมเพื่ อสั งคมที่ ด าเนินการอย่างต่อเนื่ อ ง เช่น สนับสนุนองค์กร UNICEF  

อย่างต่อเนื่ องทุกปี การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณชุมชนรอบๆ โครงการ การมอบตู้ พ่นฆ่าเชื้ อให้ลูกบ้าน  

การมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้โรงเรียนละแวกโครงการ เป็นต้น รวมถึงมี

มาตรการป้องกนัโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้าอย่างเคร่งครัดด้วย 

 ในปี 2564 มีแผนจะเปิดโครงการใหม่โดยเน้นท าเลที่มีศักยภาพในจังหวัดระยอง ได้แก่ โครงการเวลา

น่า อโมดา ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการควินทารา รัชดา 12 และโครงการควินทารา โพธิ์นิมิตร ทั้งนี้  จะมี

การประเมินตามสถานการณ์อกีครั้ง 

 ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่ นขอ งภาคเอกชนไทย  

หรือที่ เรียกว่า “CAC” โดยบริษัทได้จัดท านโยบายและมาตรการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้เป็นแนวทาง 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายและมาตรการดังกล่าว และเมื่อ 

วันที่  31 มีนาคม 2564 บริษัทได้ย่ืนแบบประเมินตนเองต่อคณะกรรมการพิจารณารับรอง CAC และได้รับ

ค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงและย่ืนเอกสารที่แก้ไขแล้วต่อคณะกรรมการพิจารณา

รับรอง CAC ไปแล้ว และรอฟังผลการพิจารณา คาดว่าจะทราบผลประมาณไตรมาส 4 ของปี 2564   

 คุณสุพรรณี  อัศวสุวรรณ ผู้ ถือ หุ้น :  ได้สอบถามว่า แนวโน้มของตลาดในปีนี้ จะเป็นอ ย่างไร 

และบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไร 

 ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ : ได้ชี้ แจงว่า จากการประเมินสถานการณ์หลังจากระลอก 3 และ 

การกระจายวัคซีนในปัจจุบัน คาดว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาไปจนปลายปีและต้นปีหน้า น่าจะเริ่มดีขึ้ น  

โดยบริษัทได้วางแผนด าเนินธุรกิจภายใต้ความรอบคอบและเน้นเรื่องการบริหารกระแสเงินสดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และ

มีการกระจายการลงทุนในแนวราบและโครงการในจังหวัดระยองมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดแนวสงูและตลาด

ในกรุงเทพมหานครลง และตลาดแนวสงูได้มีการปรับตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดและก าลังซื้อของผู้บริโภค

ในปัจจุบันมากขึ้น รวมถึงมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าโครงการที่ครบก าหนดโอนในปีนี้ เพื่อประเมินและ

ช่วยเหลือด้านสนิเชื่อ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผล

การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา และรายงานประจ าปี 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2563 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้ แจงรายละเอียดให้ที่

ประชุมพิจารณา 

  นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของงบ

การเงินรวมของปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่ งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก  ดังนั้ น จึงขอน าตัวเลข                

ในงบการเงินบางรายการที่มีความส าคัญเสนอต่อผู้ ถือหุ้น โดยไม่ได้ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นัยส าคัญ โดยจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ ส าหรับรายละเอียดต่างๆ ของงบการเงินท่านผู้ถือหุ้น

สามารถที่จะดูได้จากงบการเงินที่ได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด

สงสยัประเดน็ใดกส็ามารถสอบถามได้ ขอสรุปดังนี้ 

  (1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่นๆ หมายถึง เงินสด และเทียบเท่าเงินสดและรวมถึงการลงทุน

ในกองทุนที่มีความเสี่ยงต ่า ปี 2563 มีจ านวน 688 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 486 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ น

ร้อยละ 241 
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  (2) อสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 2 รายการดังนี้  

   (2.1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าคงเหลือประกอบด้วย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์                

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สินค้าคงเหลือ และดอกเบี้ ยจ่าย เป็นต้น ในปี 2563 มีจ านวน 

3,032 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1,201 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28 สาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องจาก

เมื่อบริษัทรับรู้ รายได้จากการโอนในงบก าไรขาดทุน บริษัทกจ็ะโอนบางส่วนของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ

สินค้าคงเหลือดังกล่าวไปเป็นต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุน  เช่น โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 

ซึ่งเริ่มรับรู้ รายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้น และโอนที่ดิน 1 แปลงไปเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุง                        

รอการพัฒนาในหัวช้อ (3) 

   (2.2) อสั งห าริมทรัพ ย์ เพื่ อ การลงทุ นประกอบด้วย  ที่ ดิ น ให้ เช่ า เช่น  ให้ โลตั ส เช่ า                     

ที่บ้านฉาง  บ้านและอาพาร์ทเม้นให้เช่าที่ บ้านฉาง และรวมถึงที่ดินที่ถือไว้เผื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน                    

ใน ปี  2563 มี จ านวน 909 ล้ านบาท  ลดลงจาก ปี  2562 จ านวน  301 ล้ านบาท  หรือลดลง ร้อยละ 28 

สาเหตุหลักมาจากมีการขายที่ดินออกไป 1 แปลง 

  (3) ที่ ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาปี  2563 มีจ านวน  1,795 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก                            

ปี 2562 จ านวน 395 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 28 สาเหตุหลักเกิดจากการรับโอนที่ดิน 1 แปลงจาก              

ข้อ 2.1 เพื่ อสะท้อนประเภทของที่ดินทางเศรษฐกิจ และขายที่ดินออกไป 1 แปลง กล่าวโดยสรุปปี 2563                       

บริษัทได้ขายที่ดินออกไปจ านวน 2 แปลง 

  (4)  ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาที่ท ากบัลูกค้า หมายถึงในการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท 
จ ะมี ค่ าค อ ม มิ ช ชั่ น จ่ าย ใ ห้ กั บ น ายห น้ า  เมื่ อ บ ริ ษั ท ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ รู้ ร าย ไ ด้ จ าก ก าร โอน  ก็ จ ะบั น ทึ ก                                         

ค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายอยู่ในต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสญัญาที่ท ากบัลูกค้า(สินทรัพย์) และเมื่อไรกต็ามที่บริษัทรับรู้

รายได้ จากการโอน โครงการอสั งห าริมทรัพ ย์  ก็จะก็จะทะยอยตั ด เป็น ค่ าใช้ จ่ าย ในงบก าไรขาดทุ น 

ปี 2563 มีจ านวน 136 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เกิดจากการจ่ายค่า

คอมมิชชั่นส าหรับโครงการใหม่ที่เปิดขาย แต่ยังไม่ได้รับรู้ รายได้  อาทิ โครงการควินทารา สุขุมวิท 39  เป็นต้น  

ขณ ะที่  ได้มี ก ารตั ดบางส่ วน ไป เป็ นนค่ าใช้จายใน งบก าไรขาดทุ น  เมื่ อ เกิด ก ารโอน  เช่น  โครงการ                                      

ควินทารา ทรี เฮ้าส ์สขุุมวิท 42 เป็นต้น 

  (5)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2563 จ านวน 430 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน                        

27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เกิดจากการ Write off ส านักงานขายโครงการ และ มีการสร้างส านักงานขายของ

โครงการเปิดใหม่ 

  (6)  สินทรัพย์รวม ในปี  2563 จ านวน 7,204 ล้ านบาท ลดลงจากปี  2562 จ านวน 577 ล้ านบาท                   

คิดเป็นร้อยละ 7   

  ด้านหนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย   

  (1)  หนี้สนิ จะแบ่งหนี้สนิออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ดังนี้ 

   (1.1) หนี้ สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ ย รายการนี้ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้า 

ที่ซื้ อโครงการ และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เป็นต้น ปี 2563 มีจ านวน 714 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 

จ านวน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 

   (1.2) หนี้สนิที่มีภาระดอกเบี้ ย ปี 2563 มีจ านวน 1,574 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 

758 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32 ประกอบด้วย 

   (1.2.1)  ปี 2563 บริษัทได้คืนเงนิกู้ยืมระยะสั้นไปทั้งหมด ดังนั้น ปี 2563  

 เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจากปี 2562จ านวน 780 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 
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   (1.2.2)  เงินกู้ ยืม ระยะยาว ปี  2563 มีจ านวน  1,574 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจาก                

ปี 2562 เลก็น้อยจ านวน 22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มีการกู้ยืมมากขึ้นเพื่อการ

ก่อสร้างโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ช าระคืนเงินกู้ ระยะยาวทั้งหมดแล้วของโครงการควินทารา ทรี เฮ้าส ์

สขุุมวิท 42 เน่ืองจากมีการโอนเกดิขึ้น 

  (2)  เมื่อน ารายการข้อ 1.1 บวกกับช้อ 1.2 จะเป็นหนี้ สินรวม โดยในปี 2563 มีจ านวน 2,288 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2562 จ านวน 770 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25 โดยมี D/E Ratio  เท่ากับ 0.48 เท่า ลดลงจากปี 2562 

ซึ่งมีสดัส่วน 0.19 เทา่ 
  (3) ก าไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ในปี 2563 จ านวน 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน               

179 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 142 ตามก าไรที่เพิ่มขึ้น 

  (4)  ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 จ านวน 4,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 191 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 

 สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (งบการเงินรวม) ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ประกอบด้วย รายได้

จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2563 จ านวน 2,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 1,273 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 สาเหตุหลักมาจาก 

 - ปี  2563 บริ ษัทรับรู้ รายได้ จาก โครงการควินทารา ทรี  เฮ้ าส์  สุขุ มวิท  42 ซึ่ ง เริ่ ม โอนเมื่ อ                  

เดือนพฤษภาคม 2563 

 - ในปี 2563 รับรู้รายได้จากการขายที่ดินออกไป 2 แปลง 

 - ขณะที่ รับรู้ รายได้ลดลง จากปี 2562 ของโครงการแอมเบอร์ซึ่งได้ปิดโครงการไปแล้วในปี 2563 

เป็นต้น 

  ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2563 จ านวน 1,798 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน                   

844 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 89 เพิ่มขึ้นตามจ านวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

  ก าไรขั้ น ต้น  ใน ปี  2563 จ านวน 849 ล้ านบาท  เพิ่ มขึ้ นจาก ปี  2562 จ านวน  429 ล้ านบาท  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102 โดยมีอตัราก าไรขั้นต้นในปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 32 ขณะที่ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 31 

  รายได้อื่น ในปี 2563 จ านวน 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ น 

ร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากการริบเงินดาวน์ที่ลูกค้าผิดสัญญาหลังจากบริษัทได้ด าเนินการตามขั้นตอน                      

การโอนแล้ว 

  โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการรายได้ซึ่ งเกิดจากการประเมินของ               

ผู้ประเมินอิสระ ปี 2563 เพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกับปี 2562  ปี 2563 มีจ านวน 15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562                   

จ านวน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48 

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ 

ปี  2563 ลดลง เมื่ อ เที ยบ กั บ ปี  2562  โด ย ปี  2563 มี จ าน วน   101 ล้ านบ าท  เพิ่ ม ขึ้ น จ าก ปี  2562                             

จ านวน                        101 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 จ านวน 521 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน                      

122 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ นร้อยละ 31 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้ นของค่าคอมมิชชั่นการขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร โ อ น  เ ป็ น ต้ น ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ก า ร รั บ รู้ ร า ย ไ ด้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น  ข ณ ะ ที่ 

ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสมัพันธล์ดลง และเงินเดือนพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการลดลง 

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2563 จ านวน 11 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 7 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 182 
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  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2563 จ านวน 72 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 51 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 242 ตามก าไรที่เพิ่มขึ้น 
  ก าไรสุทธิ ในปี 2563 จ านวน 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2562 จ านวน 141 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ น

ร้อยละ 277 
 

 คุณสถาพร โคธรีานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า ในปี 2563 ได้ใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับใดบ้าง และ

มี ผ ลก ระทบ ต่ อ งบ แสด งฐ าน ะก าร เงิน แ ละงบ ก าไรข าด ทุ น เบ็ ด เส ร็จ อ ย่ างไร  แ ล ะในห ม าย เห ตุ  

ข้อ 13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง มีผลประกอบการอย่างไร ได้พิจารณาด้อยค่าหรือไม่  อย่างไร และ                      

มูลค่าสมาชิกสนามกอล์ฟที่ไม่ได้บันทกึมูลค่าเพราะเหตุใด และปัจจุบันสทิธสิมาชิกมีราคาตลาดเท่าไร 

  คุณกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชี : ได้ชี้ แจงว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผล 

ในปีปัจจุบันและบริษัทใช้อยู่ ได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ

ฉบับที่  16 เรื่ อง สัญญาเช่า ไม่ ได้มีผลต่องบก าไรขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ  และในหมายเหตุ  ข้อ 13                 

สทิธสิมาชิกสนามกอล์ฟ บันทกึตามต้นทุนที่ได้มา 

  คุณฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร : ได้ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า การถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ท าธุรกิจสนาม

กอล์ฟ ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาขาดทุน  แต่ช่วยเรื่องสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโครงการบริษัท

แม่ ส่วนบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ ไลซัน นิวเวิลด์  จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังไม่ได้ด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์                    

ส่ วน มู ล ค่ าส ม าชิ ก สน าม ก อ ล์ ฟ ที่ ไ ม่ ไ ด้ บั น ทึ ก มู ล ค่ า  เนื่ อ งจ าก บ ริ ษั ท ไ ด้ ม าโด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ าย                                                

แต่อย่างใดและราคาตลาดสมาชิกสนามกอล์ฟมีหลายราคา โดยคร่าวๆ จะอยู่ที่ราว 50,000 บาท 

 เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงักล่าว โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 31 3,212,872,099 99.99 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  1 14,000 0.01 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,872,099 100.00 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2563 

 เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฐิติวุฒิ  สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ ชี้ แจงรายละเอียด 

ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา จากงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัท บริษัทมี

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 239,865,415.41  บาท ซึ่งตัวเลขแตกต่างจากที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้า เนื่องจาก

ตัวเลขก่อนหน้าเป็นตัวเลขงบการเงินรวม (การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท) คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร 
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ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,000,000.- บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับ

ผ ลก ารด า เนิ น งาน ป ระจ า ปี  2 5 6 3  ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ขอ งบ ริ ษั ท จ าน วน  5 ,0 2 2 ,2 4 6 ,1 8 5  หุ้ น  

ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้ น 50,222,461.85 บาท โดยได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจัดสรรก าไรส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมายจ านวน 12,000,000.- บาท และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัจ านวน 5,022,246,185 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้ น 50,222,461.85 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลระหว่าง

กาลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัท่ี 

2 5  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 4  ท่ี ผ่ า น ม า  โ ด ย ท่ี ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ด้ ว ย ค ะ แ น น เ สี ย ง                                                  

เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,212,886,099 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,886,099 100 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ  

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ตามข้อบงัคับของบริษัทที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่

ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษัทได้อกี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระรวม 4 คนคือ 

 1. นายอานันท์ ปันยารชุน 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ 

 3. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ และ 

 4. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ 

 ทั้งนี้  บริษัทได้ท าการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดผ่านทาง

เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ งต ล าด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ งป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะบ ริ ษั ท ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1 6  ตุ ล าค ม  2 5 6 3 

ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้ นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท          
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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาดังนี้  

 (1) เลือกตั้งให้นายอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระใน

ครั้งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 (2) เลื อ กตั้ ง ใ ห้ น ายพ ง ศ์ พิ นิ ต  เด ช ะคุ ป ต์  น าย ณั ฐ วิท ย์  บุ ณ ยะ วัฒ น์  แ ล ะด ร .ต่ อ ศั ก ดิ์  

เลิศศรีสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้ งนี้  กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษัทใหม่อกีวาระหนึ่ง 

 ส่วนรายนามและประวัติ  รวมทั้ งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่ นที่มี 

หรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน 

ที่ ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการนั้ น บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือ 

เชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้  เน่ืองจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือ

หุ้นมีความเป็นอสิระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ 

 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนฯ : ให้ความเห็นที่ประชุมว่า คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 

29 ปี ซึ่งนานเกนิไป และควรแยกการเลือกตั้งระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการอสิระ 

 คุณศักดิ์ ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการที่ประชุม : ได้ชี้ แจงว่า กรรมการบริหาร 

ที่ได้รับแต่งตั้งทั้งหมด ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ มีเพียงคุณอานันท์ที่เป็นกรรมการอิสระ ส าหรับความเห็นเรื่อง

กรรมการอสิระที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วเกนิ 9 ปี ทางบริษัทจะขอรับไว้พิจารณา  

 เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล  

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งใหน้ายอานนัท ์ปันยารชุน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของ

บ ริ ษั ทใหม่ อี กวาระหนึ่ ง และเลื อกตั้ งให้ นายพงศ์ พิ นิ ต  เดชะคุ ปต์  นายณั ฐวิ ทย์  บุ ณ ยะวัฒ น ์                                                                

และดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครั้งนี้                          

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากหรือ

เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

 (1) นายอานนัท ์ปันยารชุน 

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 31 3,212,885,699 100 

ไม่เห็นดว้ย 1 400 - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,886,099 100 
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 (2) นายพงศพ์ินิต เดชะคุปต ์

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,212,886,099 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสยี  - - - 

รวม 32 3,212,886,099 100 

 

(3) นายณฐัวิทย ์บุณยะวฒัน ์

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,212,886,099 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,886,099 100 

 (4) ดร.ต่อศกัดิ์  เลิศศรีสกุลรตัน ์
มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,212,886,099 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,886,099 100 

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจ านวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  

 1. นายอานนัท ์ ปันยารชุน ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

 2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ รองประธานกรรมการ 

 3. นายปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4. นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5. นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 6. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

 7. ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ 

 8. นายฐิติวุฒิ สขุพรชัยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 9. นายณัฐวิทย ์ บุณยะวัฒน ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 10. นายทนิวรรธน ์ มหธราดล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 11. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ 
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วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงิน 

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่ เกิน 9,500,000 บาท และส าหรับเงินค่าตอบแทน 

ในปี 2564 นี้  คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่ เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็น 

ผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่ งเท่ากับ 

ปี 2563 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านๆ มา ปรากฏตามหนังสือเชิญ

ประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของ

บริษัทประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท                      

เป็นผู ้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป                      

โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากหรือเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 31 3,212,872,099 99.99 

ไม่เห็นดว้ย 1 14,000 0. 01 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,886,099 100.00 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้ แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย  

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ แต่กส็ามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้

อี ก  ซึ่ ง ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ษั ท ไ ด้ พิ จ ารณ า เห็ น ส ม ค วร เส น อ ขอ ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ ารณ าแ ต่ งตั้ ง ใ ห้ 

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ สอบ 

บัญชีรับอนุญาตเลขที่  4521 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ 

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด                 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2564 และขอเสนอให้ก าหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่

ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกนิ 1,335,000.- บาท 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มติ : หลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งใหน้างกิง่กาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขท่ี 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือ                          

นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบ

บัญ ชีรับอนุญ าต เลข ท่ี  3972  ผู ้สอบบัญ ชีแ ห่งบ ริษัท  ส านักงาน  อีวาย  จ ากัด  เป็ น ผู ้สอบบัญ ชี 

ของบริษทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีภายใน

วงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของ                

ผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนราย จ านวนเสียงที่ลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 32 3,212,872,099 100 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสียง  - - - 

บตัรเสีย  - - - 

รวม 32 3,212,872,099 100 

  เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่ องที่ จะเสนอให้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีค าถามที่จะสอบถามหรือไม่ 

  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนฯ : ได้สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกัน 

Corruption หรือไม่ 

  ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ : ได้ชี้ แจงว่า บริษัทได้ประกาศเข้าร่วมโครงการ CAC 

และย่ืนแบบประเมินตนเองไปแล้ว ซึ่ งในแบบประเมินจะมีค าถามเกี่ยวกับบริษัทมีมาตรฐานในการป้องกัน

คอร์รัปชั่นอย่างไรบ้าง และมีกระบวนการตรวจสอบและช่องทางการป้องกนันั้นอย่างไร โดยได้มีการชี้แจงไปแล้ว ขอ

ย ก ตั ว อ ย่ า ง  เ ช่ น  มี ก าร แ ต่ งตั้ ง ค ณ ะก ร รม ก ารก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ค ณ ะก ร รม ก าร จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น  

เป็นต้น และได้มีการออกเอกสารชี้ แจงกับคู่ ค้ าทุกรายเพื่ อให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่ น  

รวมถึงด้านการประสานงานกบัราชการที่ด าเนินการตามขั้นตอนและการตรวจสอบตามปกติ 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิด

การประชุม  

  ประธานในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถื อ หุ้นทุกท่ านที่ เข้าร่วมประชุม 

และสนับสนุนกจิการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.  

 

 ลงชื่อ ประธานที่ประชุม 

 (นายอานันท ์ปันยารชุน) 
 

 

 

 ลงชื่อ  ผู้บันทกึการประชุม 

  (นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน) 
 

 



21 
 

 

สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  2 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่2 และ 3) 

 

 

 

QR Code 

รายงานประจ าปี 2564 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) 

 

 
 

 

หรือ  

https://www.estarpcl.com/uploads/document/004e9c0f20354319c864161bd5d1f6f6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estarpcl.com/uploads/document/004e9c0f20354319c864161bd5d1f6f6.pdf
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

1.  นางสุนนัทา เตียสุวรรณ ์
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการอสิระ 
 

อายุ    : 71 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 

 

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

      

การอบรม   : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 

     ผ่านอบรมวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 11 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 17 ปี 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 
     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง  
     การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง 

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
 

การถือหุ้นในบริษัท  : หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.03  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564   ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมด 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 

• บริษัทจดทะเบียน   : 2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
       กลุ่มบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ ากดั (มหาชน)  
     2555 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 
     

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ 
       บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรแีลนด์ จ ากดั 
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• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษัท 
 

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท  
 

• บรษิัทจดทะเบียน  : เป็นการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายบรษิัท  

   โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 

 
 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการอิสระ 

• ความสมัพันธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
  - ไม่ม-ี  

• ความสมัพันธก์บับริษัท / บริษทัย่อย / บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
  - ไม่ม-ี  

• ความสมัพันธท์างธรุกจิที่มีนัยส าคัญ อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
  - ไม่ม-ี  
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

2.  นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการอสิระ  
 

อายุ    : 66 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 

 

การศึกษา   : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบัตรช้ันสงูทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

    

การอบรม   : โครงการอบรมผู้บริหารระดับสงู โดยสมาคมบริษัทเงินทุน   
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

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

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการอสิระ 
     กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  :  4 เดือน 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564* : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 
     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
     การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง 

เข้าร่วมประชุม - ครั้ง  
*เนื่องจากนางวรรณา ธรรมศิรทิรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ธนัวาคม 2564 

 

การถือหุ้นในบริษัท  : ไม่มี 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564   
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และ 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยาประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
     2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และ  
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
     2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และ 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ    

       บริษัท หลักทรพัย์จัดการกองทนุรวมกรุงศร ีจ ากดั 
     2561 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ ( อสิระ) 
       บริษัท เนช่ันแนล ไอทเีอม็เอก๊ซ ์จ ากดั   
 

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษัท 
 
การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท  
 

• บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี  

 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการอิสระ 

• ความสมัพันธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท หรือบริษัทย่อย 
  - ไม่ม-ี  

• ความสมัพันธก์บับริษัท / บริษทัย่อย / บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
  - ไม่ม-ี  

• ความสมัพันธท์างธรุกจิที่มีนัยส าคัญ อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ 
  - ไม่ม-ี  
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            
 

3.  ดร.ชชัวิน เจริญรชัตภ์าคย ์
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการ     
 

อายุ    : 61 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
  

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

การอบรม   : Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008 

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006  
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการ  

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 17 ปี 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง* 

*เนื่องจาก ดร.ชัชวิน เจรญิรัชต์ภาคย์ อยู่ในคณะกรรมการบริหาร  

ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
 

การถือหุ้นในบริษัท  : ไม่มี   

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 

• บริษัทจดทะเบียน  : 2564 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ 

      2564 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

         ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

      2549 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน      

      2548 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ    

      2548 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 

         บริษัท โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน) 
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• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2564 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ    

         บริษัท รัชต์ภาคย ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

      2563 - ปัจจุบัน  บริษัท นาราไทย คูซีน จ ากดั 
   2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ    

         บริษัท เพรสเิด้นทโ์ฮเตล็และทาวเวอร์ จ ากดั 
 

 

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ประธานกรรมการ    

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์    บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

 ต่อบริษัท  กรรมการผู้จัดการ 

   บริษัท เพรสเิด้นทโ์ฮเตล็และทาวเวอร์ จ ากดั  
  กรรมการอสิระ 

  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  

การถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท  
 

• บริษัทจดทะเบียน  : ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัท  

   โดยมีสดัส่วนการถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 
   

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

   บริษัท เพรสเิด้นทโ์ฮเตล็และทาวเวอร์ จ ากดั 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  3 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีเสนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

            

4.  นายทินวรรธน ์  มหธราดล 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง  : กรรมการ 
 

อายุ    : 63 ปี 
 

สญัชาติ    : ไทย 
  

การศึกษา   : ปริญญาโท คณะบริหารธรุกจิ  

Ball State University (U.S.A.) 
 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

การอบรม   : Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015 

     Risk Management Program (RMP) รุ่น6/2015 
 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท  : กรรมการบริหาร  
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  : 7 ปี 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 
 

การถือหุ้นในบริษัท  : ไม่มี   

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอื่น 

• บริษัทจดทะเบียน  : 2557 – ปัจจุบัน             กรรมการ 

         บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน ์จ ากัด (มหาชน)        
                                                                                                                                                    

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2552 – ปัจจุบัน             กรรมการผู้จัดการ 

         บริษัท มหธราดล จ ากดั 

                                                        2558 – ปัจจุบัน    กรรมการ 

         บริษัท บีบีทวีี เอค็ควิตี้  จ ากดั                                                                                     

                                                        2558 – ปัจจุบัน    กรรมการ 

         บริษัท ซันไรส ์อคีิวตี้  จ ากดั 

                                                        2560 – ปัจจุบัน    กรรมการ 

         บริษัท รัตนรักษ ์จ ากดั 

                                                              2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         บริษัท วลิล่าเทวา รีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล จ ากดั 
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                                                              2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         บริษัท นรา 12 จ ากดั 

                                                              2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จ ากดั    

                                                              2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         บริษัท ซี.เค.อาร์ จ ากดั 

                                                              2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         บริษัท ไทยล าเลียง จ ากดั 

                                                              2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         บริษัท เอก็ซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 

                                                              2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากดั 

                                                     2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         BBTV Bond Street Building Company Limited 

                                                              2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

       BBTV Alliance Company Limited                 

               2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ 

         BBTV International Holding Company Limited 
 
                                                                           

• กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิ : ไม่มี 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ต่อบริษัท 
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       สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  4 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่5) 
นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษั ทเท่ากับข้อก าหนดขั้นต ่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                        

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ                

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอ 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 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของกรรมการอสิระ รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท        บริษัท

ใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ 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. ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                             

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

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น                     

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสยีงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  5 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 

 

สรุปขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษทัเปรียบเทียบกบัปี 2563 และปี 2564 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ปี 2563*1 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2564  

ค่าตอบแทน (บาท) 

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

2. นายพงศ์พินิต  เดชะคปุต*์2 รองประธานกรรมการ และ

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

512,500 720,000 

3. นายปรีชา อุ่นจิตต*ิ3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

820,000 800,000 

4. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ*์4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

820,000 960,000 

5. นายเจษฎา พรหมจาต *5 

 

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 

262,500 850,000 

6. นายไพบลูย์ วงศ์จงใจหาญ
 

กรรมการ 512,500 600,000 

7. นายชัชวนิ เจริญรัชต์ภาคย์*6 กรรมการ 717,500 720,000 

8. นายทนิวรรธน ์มหธราดล กรรมการบริหาร 615,000 720,000 

9. นายฐิติวุฒ ิ สขุพรชัยกุล กรรมการบริหาร 615,000 720,000 

10. นายณัฐวิทย์ บณุยะวัฒน ์ กรรมการบริหาร 615,000 720,000 

11. นายต่อศักด์ิ เลิศศรีสกุลรัตน์
 

กรรมการผู้จัดการ - - 

12. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์*7 กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  

- 70,000 

รวม 7,175,000 8,320,000 

 

หมายเหต ุ  *1 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2563 ให้ปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 25                                       

โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2563   

 *2 นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

*3 นายปรีชา อุ่นจติติ อยู่ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ถึงวนัที่ 20 ตุลาคม 2564         

เนื่องจากถึงแก่กรรม 

 *4 นางสุนันทา  เตียสวุรรณ์ อยู่ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
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*5 นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 

1 ธันวาคม 2564 

*6 ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564  

*7 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในปี 2564 

 

รายชื่อ 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั   

 (บาท) 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (บาท) 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร (บาท) 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (บาท) 

รวมค่าตอบแทน

ทั้งหมด (บาท) 

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

2. นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต*์1
 600,000 - 120,000 - 720,000 

3. นายปรีชา  อุ่นจิตติ*2
 500,000 200,000 - 100,000 800,000 

4. นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์*3 600,000 130,000 - 230,000 960,000 

5. นายเจษฎา พรหมจาต *4 600,000 120,000 - 130,000 850,000 

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

7. นายชชัวิน  เจริญรัชต์ภาคย*์5 600,000 - 120,000 - 720,000 

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

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

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

11. นายต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ - - - - - 

12. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์*6 50,000 10,000  10,000 70,000 

รวม 8,320,000 

 

หมายเหต ุ    

 *1 นายพงศ์พินิต  เดชะคุปต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

*2 นายปรีชา อุ่นจติติ อยู่ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ถึงวนัที่ 20 ตุลาคม 2564         

เนื่องจากถึงแก่กรรม 

 *3 นางสุนันทา  เตียสวุรรณ์ อยู่ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
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*4 นายเจษฎา พรหมจาต ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 

1 ธนัวาคม 2564 

*5 ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ อยู่ในต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564  

*6 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

 
 

 

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

เฉพาะท่ีเกีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 1/2565 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 

ข้อ 13.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บ าเหนจ็ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ

ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่ งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ                   

จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น                    

ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่ งได้รับเลือกตั้ งเป็น

 กรรมการ ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

ข้อ 14.  การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปน้ี 
 14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสยีง 
 14.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว

ละหลาย ๆ คนรวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธกีารอื่นใดกไ็ด้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่

ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 14.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนน

เสยีงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
14.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมการให้ ใช้ เสียง ข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ ากัน                             

ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงช้ีขาด 
 

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

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง

ตามข้อน้ีจะเลือกตั้งให้เข้ารับต 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.  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกจิการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 

และเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 
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หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม         

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดวัน เวลา และ     

สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็น       

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกไ็ด้ 
 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่

จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ  หรือเพื่ อพิจารณา แล้วแต่กรณี  รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการ                  

ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา               

ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วันกอ่นวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน    

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ      

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั้ นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้                   

นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม             

ครั้งหลังนี้  ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม               

กไ็ด้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่             

นายทะเบียนก าหนด 
 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่        

ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่      

สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี                       

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น

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

 (2)  ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
  (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษทั 
  (จ) การรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
  (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธหิรือข้อบังคับ 
  (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู้ 
  (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 างบ

ดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอ           

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้   
           คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสรจ็ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

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

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่                  

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
     เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั 
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     คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร      

สมควรพอที่จะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
     การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่         

กรณี  ทั้ งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือ หุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ นใน             
หนังสอืพิมพ์ด้วย 

 

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 บัญชีก าไร    

ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน          

และเอกสารของบริษทัที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 

ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 

 

1.  นางสุนนัทา เตียสุวรรณ ์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 71 ปี  
 

สญัชาต ิ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 28 ซอยบางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด 

      แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
  

การศึกษา : Ordinary National Diploma in Business Studies and      

                   Administration 

University of Westminster  (U.K.) 
      

การอบรม    : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 

      ผ่านการอบรมวิทยาลยัตลาดทนุ รุ่นที่ 11 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

 

ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง   

: 2536 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กลุ่มบริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่ จ ากดั (มหาชน)  

      2534 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรแีลนด์ จ ากดั 

      2555 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมตรวจสอบ 

บริษัท ห้องเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 

ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชนต่์อบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง    

               ตามก าหนดวาระ 

วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2565 

 

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 

ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 

 

2.  นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 66 ปี  
 

สญัชาต ิ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 148/24 ซอยสขุุมวิท 22 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
  

การศึกษา    : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบัตรช้ันสงูทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

 

การอบรม    : โครงการอบรมผู้บริหารระดับสงู โดยสมาคมบริษัทเงินทุน   
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

      Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71/2008 
      Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 
      Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 24/2010 
      Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011 
      Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013  

      Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015 
      Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 
      Advance Audit Committee Program  (AACP) รุ่นที่ 28/2018 
      Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019 
      Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021 
      Audit Committee Seminar-Get ready for the year end by SET & SEC รุ่นที่ 11/2015 
      BOD meeting by SEC-Promote culture & governance รุ่นที่ 10/2562 
      Personal Data Protection Act-PDPA by PWC,Deloitte 2019-2021 
      TFR 9 by Thammasart University ,2019 
      Forensic Accounting ,2021 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
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ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง     

     : 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และ 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยาประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
      2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และ 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
      2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และ 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ   

        บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทนุรวมกรุงศร ีจ ากดั 
      2561 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ ( อสิระ) 
        บริษัท เนช่ันแนล ไอทเีอม็เอก๊ซ ์จ ากดั 
      2562 - 2564 กรรมการ  

        บริษัท อลิอนัซ์ อยุธยาแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 

ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง    

               ตามก าหนดวาระ 

วาระที่ 6   ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2565 

 

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย  7 

ประวติักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้) 

 
 

3.  นายเจษฎา พรหมจาต 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ     : 60 ปี  
 

สญัชาติ     : ไทย 
 

ที่อยู่     : 69/41 หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดขวัญ 

                         อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  
  

การศึกษา    : ปริญญาโท สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
 

ต าแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง     
 

    : 2562 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท เอเอม็อาร์ เอเชีย จ ากดั  

       2562 – ปัจจุบัน  อนุกรรมการการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันตลาดทุน  

                        ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

       2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

           บริษัท วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

       2560 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 

           ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

       2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

           การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

           ธนาคารออมสนิ 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการก ากบัดูแลสญัญาร่วมด าเนินกจิการโทรทศัน์ส ี

           ระหว่าง บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) และ  

           บริษัท บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์ จ ากดั 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการก ากบัดูแลสญัญาให้สทิธใิช้ประโยชน์ศูนย์การค้า  

           บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธนิระหว่างการรถไฟ                          

              แห่งประเทศไทย และ บริษทั เซน็ทรลั อนิเตอร์พัฒนา จ ากดั 

       2558 – ปัจจุบัน  กรรมการบรหิารการก่อสร้างสว่นต่อขยาย 

             โรงพยาบาลจุฬาภรณ ์และ สถาบันการแพทย์จุฬาภรณ ์
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2559-2562  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

                             บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) 

      2558-2560 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

                             บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี 

ในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสยีในวาระการประชุม  : วาระที่ 6 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2565 

       

* ไม่มีส่วนได้เสยีพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
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    สิง่ที่ส่งมาดว้ย 8 

 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.   

   

 เขียนที่   
   

 วันที่   
   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  

 
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  

 
อ าเภอ/เขต จังหวดั 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  

 คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ                     

ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นครั้ งที่  1/2565  ใน วันที่  29 เมษายน 2565  เวลา 14 .00 น . ณ ส านักงานของบริษั ท  เลขที่  898                                

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์                       

(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

  กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ      ผู้มอบฉันทะ 

 (  ) 

 

  ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 

 

 ลงชื่อ       ผู้รบัมอบฉันทะ 

 (  ) 

 

 ลงชื่อ       ผู้รับมอบฉันทะ 

     (     ) 

 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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   สิง่ที่สง่มาดว้ย 8          
แบบ ข. 

หนงัสือมอบฉนัทะ 

 เขียนที่                

 วันที่         เดือน  พ.ศ.   

 (1)  ข้าพเจ้า             สญัชาติ         

อยู่บ้านเลขที่   ถนน    ต าบล/แขวง     

อ าเภอ/เขต   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)  นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ   71 ปี 

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

   (3) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 148/24 ซอยสขุุมวิท 22 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร                       หรือ               

   (4)  นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ   60 ปี 

    อยู่บ้านเลขที่ 69/41 หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี                             หรือ 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  

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

ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้  

วาระท่ี  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัครั้งท่ี 1/2564 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
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วาระท่ี  2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2564 
 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจ าปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 (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 : นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

 (2) ชื่อกรรมการ : นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย์ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

 (3) ชื่อกรรมการ : ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์ 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 (4) ชื่อกรรมการ : นายทนิวรรธน์  มหธราดล 

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท่ี  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2565 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

      เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น                       

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด 

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
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 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ                  

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  
 

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

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่ 898 
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี เรื่อง    

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ :   

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

 เขียนที่   
 Made at   

 วันที่   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
 I (We), Nationality   

ส านักงานต้ังอยู่เลขที ่    
having the registered address at No.  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
as being the custodian of 

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

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

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

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

 (2) ขอมอบฉันทะให้   
 Hereby grant   

     อายุ ปี 
   age years 

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

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
  District Province Postal Code  

  หรือ  นางสนุันทา เตียสวุรรณ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี 
  or  Mrs. Sunanta Tiasuwan, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, age 71 years 

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

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

  หรอื  นางวรรณา ธรรมศิรทิรัพย์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี 
  or  Mrs. Wanna  Thamsirisup, Independent Director and Audit Committee, age 66 years 

   อยู่บ้านเลขที่  148/24 ซอยสขุุมวิท 22 แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
   Residing at No. 148/24 Soi Sukhumvit 22,  Kwaeng Klongtoey,  Khet Klongtoey,  Bangkok Metropolis. 

  หรือ  นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี 
  or  Mr. Jessada Promjart, Independent Director and Audit Committee, age 60 years 

   อยู่บ้านเลขที่  69/41 หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้ งที่  1/2565  ในวันที่  29  เมษายน 2565  เวลา 14 .00 น . ณ ส านักงานของบริษัท เลขที่  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  

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

ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, to 

be held on 29 April 2022, at 14.00 hrs., at the office of the Company, No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor,  Ploenchit Road, Lumpini Sub-

district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 

 

ส าหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enc l o sure  8 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:  

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

   มอบฉันทะบางส่วนคือ 
   Grant partial shares of   

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

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

   รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสยีง  
   The total entitled number of votes accounts for votes 

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

   วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 

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

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2564 
   Agenda 2. To Acknowledge the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual    

Report for the year 2021. 

   วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

   Agenda  3. To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income 

of the Company for the fiscal year ended 31 December 2021. 

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
   Agenda 4. To consider and approve the appropriation of profits and the non-payment of dividends for the performance 

results of the fiscal year 2021 

 

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

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

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

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

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

     การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 

    Election of all directors. 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ชื่อกรรมการ : นางสนุันทา  เตียสวุรรณ์ 
     Director’s Name : Mrs. Sunanta  Tiasuwan   

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ชื่อกรรมการ : นางวรรณา  ธรรมศิริทรัพย์   

     Director’s Name : Mrs. Wanna  Thamsirisup  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (3) ชื่อกรรมการ : ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์   

     Director’s Name : Dr. Chatchawin  Charoen-Rajapark 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
      Approve Disapprove Abstain 

    (4) ชื่อกรรมการ : นายทนิวรรธน์  มหธราดล   

     Director’s Name : Mr. Tinnawat  Mahatharadol  

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
      Approve Disapprove Abstain  

   วาระที่ 6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจ าปี 2565 

   Agenda 6. To consider the fixing of the remuneration to the Board of Directors for the year 2022. 

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 
   Agenda 7. To consider the appointment of the auditors of the Company for the fiscal year 2022 and fixing of the remuneration.  

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

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

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain  
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น 
  The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such 
vote is incorrect and it is not voted by the shareholder. 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่                  

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเทจ็จริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or 
votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider 

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

 กิจการใดที่ ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ                      

ในหนังสอืมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be 
deemed as my (our) own act(s) in every respect. 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 

     Signed (  ) Grantor 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Annex to the Proxy Form C. 

 

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ ส านักงานของบรษิัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ 

ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานที่อื่นด้วย  
 At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, to be held on 29 April 2022, at 14.00 hrs., at the office of the Company, 
No. 898 Ploenchit Tower, 5th Floor,  Ploenchit Road, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok Metropolis, by meeting via electronic 

media (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 
 

 

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

 

 

 วาระที ่ เรื่อง    
 Agenda Subject 

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

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

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วาระที ่ เรื่อง    
 Agenda Subject 

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

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

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วาระที ่ เรื่อง    
 Agenda Subject 

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

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

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

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

 

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 
 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 
 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 
 
 



54 
 

 
สิง่ที่ส่งมาดว้ย 9          

 
ขอ้ปฎิบติัส าหรบัการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้                          

มายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เม่ือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ                   

เข้ า ร่วมป ระชุมสามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท  ครั้ งที่  1 /2565  ถูก ต้องครบ ถ้ วนแ ล้ว ผู้ ใ ห้ บ ริก ารจั ดป ระ ชุม                                         

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท                  

โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม  

การแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธดีังต่อไปนี้ 

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธสีง่ข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 

กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ดว้ยวิธีการส่งขอ้มูลทาง                                

E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (สิง่ที่ส่งมาด้วย 10)                         

โดยขอให้ท่านระบุ อเีมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียน                    

เข้าร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสทิธเิข้าร่วมประชุม E-AGM  

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณผีู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ                       

บัตรประจ าตวัราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล 

ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

(E-Meeting) 

o ส าเน าหนั งสือรับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุคคลของผู้ ถื อ หุ้ น ออกให้ ไม่ เกิน  1 ปี ก่อน                                     

วันประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคล 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา               

บัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

• กรณทีี่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนา               

บัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ

และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร

ค าแปลฉบับภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น                               

(ในกรณเีป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(ข้อ1) และหลักฐานแสดงตวัตน พร้อมเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดสง่มาให้บริษัท ภายในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. 

• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

• ช่องทางไปรษณีย์:  ถึง นายพงษ์ศักด์ิ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)           

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

การเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เม่ือผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว                      

ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้า

ใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่ มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด                       

กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 โปรดติดต่อบริษัทโดยทนัท ี

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แทบ็เล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 

4G หรืออนิเตอร์เนต็บ้านพื้นฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดต้ังโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดงันี้  

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

ระบบ iOS 

 

ระบบ Android 

 
 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

 

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

oom.videomeetings 

 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาท ีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเม่ือถึง

เวลาประชุมเท่านั้น  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสยีง

เป็นเหน็ด้วยโดยทันท ี(ใช้วิธกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ด้วย) 

6. กรณีที่ผู้ เข้าร่วมประชุม มีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ  E-AGM ท่านสามารถติดต่อ                              

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ                        

ไปให้ท่าน 

 

*** การประชุม E-AGM นี้ จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูป

แบบเดิม ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ไม่เดินทางมาที่บริษทั*** 

 

กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ               

ท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือ                       

มอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนด

ไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

• ช่องทางไปรษณีย์: ถึง นายพงษ์ศักด์ิ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน)           

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ                      

มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ                         

งดออกเสยีง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสยีงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนน

เสยีงของ Custodian) 

กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้  

กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้   

1. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบ ค.) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง                         

โดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญ

ของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิคัสโตเดียน (Custodian) 

5. ส า เน าบัตรประจ าตั วป ระชาชน  หรือส า เน าบัตรประจ าตั ว ข้าราชการ หรือส าเน าหนั งสือ เดินทาง                                    

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้  

• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

• ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นายพงษ์ศักด์ิ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

จ ากัด (มหาชน)  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้ น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษทั หรือเกี่ยวขอ้งกบัวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณา

ในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธ ีดังต่อไปนี้  

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

• ช่องทาง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

• ช่องทางไปรษณีย์ : ถึง นายพงษ์ศักด์ิ ใหม่ซ้อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท 

จ ากัด (มหาชน) เลขที่  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ

ชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน า

หรือค าถามทุกคร้ัง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม โดยช่องทางการสนทนาระบบ

พิมพ์ข้อความ (Chat)  
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ทั้งนี้  หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัเกี่ยวกบัการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้  

1. เรื่ องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่ อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)                         

ติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียด

ข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน

ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ตามเบอร์โทรศัพทท์ี่ระบุไว้

ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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สิง่ที่ส่งมาดว้ย 10 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
บริษัท อสีเทอร์น สตำร์ เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

Acceptance for the invitation of online meeting of  EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
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สิง่ที่ส่งมาดว้ย 11 

 
 

แบบฟอรม์สง่ค ำถำมลว่งหนำ้ส ำหรบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

 

 

 

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

 

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

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

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

โทรศพัท.์.............................................................เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้............................................................................................... 

 

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

 

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

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

ค าถาม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

         

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

หมำยเหต:ุ  

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

มาใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 12.00 น. ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 
 

•  ช่องทำง Email : company_secretary@estarpcl.com หรือ                                                                                                      

•  ช่องทำงไปรษณีย:์   

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

เลขที ่898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 

 

mailto:company_secretary@estarpcl.com
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แผนท่ีของสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผ ูถื้อห ุน้ 

 

บริษทั อีสเทอรน์ สตาร ์เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ณ ส านกังานของบริษทั เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ที่ 5 ถนนเพลินจิต 

แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร  

 

โดยเป็นกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
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