
WARRANTS AQ-W5                                                                                             เลขที    .....................................................................................(บมจ.เอคิวฯ) 
  

แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธขิองใบสําคัญแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญของบริษทั เอควิ เอสเตทจํากัด (มหาชน) หรือAQ-W5 

    ครังที   วันกําหนดการใช้สิทธิ  มิถนุายน    

  วันทียืนความจํานงการใช้สทิธิ ............................. (  มิ.ย. -  มิ.ย. )         ทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธิเลขที ..................................................... 
  
เรียน   คณะกรรมการ  บริษัท เอคิว เอสเตท  จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”)  

 ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซอืหุ้น) 

   บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตัวบตัรประชาชน…………………………………………………………………………………….    บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว เลขทีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง   .................................. 

   นิตบิุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิตบิุคคล                      .................................................................................    นิตบิุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิตบิคุคล   ........................................................                   

ชือ  นาย  นาง นางสาว นิตบุิคคล ...................................................................  นามสกุล   ...........................................................................................................................  

วัน/เดอืน/ปีเกิด   ...................................  เพศ   ................................................... สัญชาติ   .............................................. อาชีพ   ............................................................................................ ........................    

บ้านเลขที   ........................................... หมูท่ี   .................................................. ตรอก/ซอย   .......................................... ถนน   ..................................... .............  แขวง/ตาํบล   ........................................ 

เขต/อําเภอ   .........................................  จังหวัด   ............................................... รหสัไปรษณีย์   ...................................... โทรศัพท์(บ้าน)   ....................................    โทรศัพท์(มอืถือ)   ..................................  

ในฐานะผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธทีิจะซือหุ้นสามญัของบริษัท ข้าพเจ้ามีความประสงคท์จีะขอใช้สิทธิในการจองซือหุ้นสามญัของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี        

จํานวนหนว่ยของใบสาํคญัแสดง

สิทธิทขีอใช้สิทธิ (หน่วย) 

จํานวนหุ้นสามญัทีได้ 

จากการขอใช้สิทธ ิ(หุ้น) 
อตัราการใช้สทิธิ 

ราคาใช้สิทธิ 

(บาทตอ่ห ุ้น) 
รวมเป็นเงนิทงัสิน (บาท) จํานวนเงิน (ตวัอกัษร) 

  
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  หนว่ย ต่อ . หุ้นสามญั .     

ทงันี ข้าพเจ้าได้สง่ใบสําคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ(ถ้ามี)กรณีเป็นการใช้สิทธิครงัสดุท้ายจะไม่มีการทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี 

 
  ( )   ใบสําคญัแสดงสทิธิทีได้ส่ง          เลขท ี                      ....................................................................................................         จํานวน      ...........................................................................      หนว่ย 

      เลขที                       ...........................................................................................       จํานวน      ....................................................................     หนว่ย 

                            รวมจํานวน      ....................................................................     หนว่ย 

 ( )   จาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิทไีด้รับทอน        ...........................................................................................      หน่วย (ถ้ามี) กรณีใช้สิทธิครงัสดุท้ายจะไม่มีการทอนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดงักลา่วแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนนิการดงัตอ่ไปน ี:  (ผู้จองซือโปรดเลือกวิธใีดวิธีหนึงเทา่นนั)  

“บริษทัขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหลักทรัพย์เข้าบญัชบีริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากมีข้อบ่งชีว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลักทรัพย์แทน” 

    นําหุ้นเข้าบญัชีซือขายหลกัทรัพยข์องตนเอง : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนนัไว้ในชอื "บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผู้ฝาก" และดาํเนินการให้................................. 

...................................................สมาชิกผู้ฝากเลขท ี...................... นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   เพือเข้าบญัชซืีอขายหลกัทรัพย์ เลขท ี ……...........………....……… 

 ชือ   ......................................................................................................................................................(ชือผู้ จองซอืหุ้นต้องเป็นชือเดียวกนักับชือบญัชีซือขายหลกัทรัพย์เท่านนั)  

 นําหุ้นเข้าฝากบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย ์: ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนนัไว้ในชือ “บริษัทศนูยรั์บฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั” และนาํหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศนูย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั โดยนาํเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชกิเลขที (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงั ผู้จองซือห ุ้นจะต้องเสยีคา่ธรรมเนยีมตามที บริษทัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไว้) 

 รับเป็นใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นตามจํานวนทีได้รับการจดัสรรนนัไว้ในชอืของข้าพเจ้า และจัดสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชือทอีย ู่ทีระบุไว้ในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือหุ้ นสามญัทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดย

ข้าพเจ้ายินดมีอบหมายให้บริษัทดําเนนิการใดๆ เพือทําให้สามารถจดัทาํใบหุ้น และส่งมอบใบหุ้นแก่ข้าพเจ้าโดยเร็ว แต่ไมเ่กิน  วนัทําการ นบัจากวนักาํหนดการใช้สิทธิ ซึงข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้ น 

หลงัจากทตีลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน และอนญุาตให้ทําการซือขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พร้อมกนันข้ีาพเจ้าขอส่งเงินคา่จองหุ้นสามัญดงักล่าวโดย                                                             

   เงินโอน  เข้าบญัชีเงินฝากชือ “บมจ.เอควิ เอสเตท  เพอืการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุ” เลขทีบญัช ี - - -   บญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาศรียา่น 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซือหุ้นสามญัจํานวนดงักลา่ว และจะไม่ยกเลิกรายการทีได้แสดงไว้ข้างต้นนี   แตห่ากข้าพเจ้าไมส่่งแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัททีได้กรอกรายละเอียด

ครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชาํระเงินคา่จองซอืห ุ้นมายงับริษทัภายในระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธิ  

  ลงชือ   ...........................................................................................     ผู้จองซือห ุ้นสามัญ 

                                 (.................................................................................) 
 
 
 
 
 
 วนัที   ...............................................................................       เลขที   .........................................................(บมจ.เอคิวฯ) 

          บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชือตามใบจอง)     .............................................................................................................................................................................................. 

 ทะเบียนผู้ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเลขที   ...................................................   ในการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน   .................................................................   หุ้น   ราคาหุ้นละ    .        บาท            

 เป็นจํานวนเงินรวม                            ............................................   บาท        และมีใบสําคญัแสดงสทิธิทขีอรับทอน (ถ้ามี)  จาํนวน      .................................หน่วย 

         โดยชําระเป็น เงนิโอน  เข้าบญัชเีงินฝากชือ “บมจ.เอควิ เอสเตท  เพือการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุ” เลขทีบญัช ี - - -   บญัชี กระแสรายวนั ธนาคาร กรงุเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาศรียา่น 

             ผู้จองซือต้องการให้ดาํเนินการส่งมอบหุ้นสามัญดงัน ี

    นําหุ้นเข้าฝากบญัชีซอืขายหลกัทรัพยข์องผู้จองซอื ทมีีอยู่กบับริษัทซึงมเีลขทีสมาชกิผู้ฝากเลขที   ..........................................................   บญัชีซอืขายหลกัทรัพย์เลขที ................................................................... 

     ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบญัชีของบริษทัผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที ”  

    ออกใบหุ้นในนามผู้จองซอื  

       

       เจ้าหน้าทผีู้ รับมอบอํานาจ   .............................................................................................. 

หลักฐานการรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิของ AQ-W5 (ผู้จองซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 


