
 

 
 วนัท่ี 20 เมษายน 2564 

เร่ือง  แจ้งเปล่ียนรูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นการประชมุผา่นส่ือ
 อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
เรียน   ผู้ ถือหุ้น 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท  จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนมุติักําหนด
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และมีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 
14.00 น.  ณ ห้องประชุม  บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) เลขท่ี 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310 ความตามทราบแล้วนัน้ 

 เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีได้กลบัมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม ่ซึง่พบผู้ ติดเชือ้จํานวนมากและ
มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบอํานาจจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เปล่ียน
รูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เทา่นัน้ โดยไมมี่การจดัการประชมุท่ี ห้องประชมุ  บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั(มหาชน) 

 ทัง้นี ้รายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัการประชมุ เช่น วนั เวลา วาระการประชมุ และวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ให้คงเดิมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
อย่างไรก็ดี หากผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทตามท่ีบริษัทได้กําหนดและแจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้  
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใย
ในสถานการณ์ดงักลา่ว จงึขอแจ้งให้ทราบถงึแนวปฏิบติัตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) ดงันี ้

1. ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1.1. บริษัทสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
พร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564  ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามท่ีอยู่ด้านล่างนี ้หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายัง
บริษัทท่ีอีเมล sarunrot@aqestate.com  ภายในวนัท่ี วนัท่ี 28 เมษายน 2564 
โดยจ่าหน้าซอง : หนังสือมอบฉันทะ 
บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)   
ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท์: 02-033-5555 

1.2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัทตามท่ีอยู ่ท่ีระบใุนข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกน
หรือถ่ายรูปสง่มายงับริษัทท่ี อีเมล sarunrot@aqestate.com  ภายในวนัท่ี วนัท่ี 28 เมษายน 2564 



 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านส่ือ อิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM)  

2.1. การยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน และสําเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับ
มอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉนัทะ) เพ่ือยืนยนัตวัตน มายงับริษัทตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกน
หรือถ่ายรูปสง่มายงับริษัทท่ีอีเมล sarunrot@aqestate.com  ภายในวนัท่ี วนัท่ี 28 เมษายน 2564 

2.2. การเข้าร่วมประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ภายหลงัจากท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้ยืนยนัตวัตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลูสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะได้ยืนยนัตวัตนแจ้งกลบัมายงับริษัทภายในวนัท่ีกําหนดแล้ว ลิง้ค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้
งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพ่ือใช้ในการเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (ลว่งหน้าอย่างน้อย 
1 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ 1 ราย 
ตอ่ 1 อีเมล เทา่นัน้ 

ทัง้นี  ้การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ค แท็ปเล็ต หรือ
โทรศพัท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วม
ประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉนัทะ 

กรณีมีข้อสอบถามเก่ียวกบัการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

โทรศพัท์ 097-087-2591, 097-237-0094, 099-220-5685 หรือโดยอีเมลOJ@ojconsultinggroup.com 

3. การสง่คําถามลว่งหน้า เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สงูสดุจากการประชมุและเป็นการรักษาสทิธิประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีหากมีคําถามท่ี

ประสงค์จะให้บริษัทชีแ้จงในประเดน็ใดของระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้หรือข้อมลูอ่ืน ๆ ของบริษัท สามารถสง่คําถามลว่งหน้าถงึ

เลขานกุารบริษัทตามท่ีอยูท่ี่ระบใุนข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล sarunrot@aqestate.com  



 

 
บบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

(E-AGM) Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform 
         
      เขียนท่ี.................................................... 
        Written at  
      
      วนัท่ี ..........................เดือน.............................พ.ศ.................  
      Date Month Year  
 
ข้าพเจ้า....................................................................หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง......................... I/We,
             Identification Card/Passport number  
สญัชาติ.......................................อยูบ้่านเลขท่ี...................ถนน........................................ตําบล/แขวง......................... 
Nationality         Residing at No.    Road          Subdistrict  
อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์.......................................... District 
          Province      Postal Code  
อีเมล์.......................................................โทรศพัท์มือถือ...............................................................................................  
E-mail           Mobile Phone  
เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน)    โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..................................หุ้น  
As a shareholder of AQ Estate Public Company Limited,  holding a total number of             shares. 
 
ข้าพเจ้าขอยืนยืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2564  
เวลา 14.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(EAGM) กรุณาสง่ลิง้ค์เข้าร่วมประชมุเฉพาะบคุคลสําหรับเข้า ร่วมประชมุผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง  
I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Friday 30, April 2021 at 
2.00 p.m. Please send individual link to attend the E-AGM in accordance with relevant laws. 

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดย สง่แบบฟอร์มมายงับริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายงับริษัทท่ีอีเมล sarunrot@aqestate.com 

ภายในวนัท่ี 28 เมษายน 2564  

Register via sending this form to the Company or scanning or taking photos and send them to Email: 
sarunrot@aqestate.com within 28, April 2021 

 

ลงช่ือ/Signed.......................................................ผู้ ถือหุ้น/Shareholde 
       (………………………………………………………) 
  


