
หนา้ 1 
 

บร ิษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

 22 ตลุาคม 2564  

เรือง ขอเชิญประชมุวิ สามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีสง่มาดว้ย      1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ประชมุเมือวนัที 30 เมษายน 2564 

 2. แบบรายงานการเพิมทนุ (F53-4) 

 3. สรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุน้สามญัของบริษัท          
 เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ครังที 5 (AQ-W5) 

 4. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

 5. หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัททีเกียวขอ้งกบัการประชุมถือหุน้ขันตอนการลงทะเบียนและการ
 ประชมุ การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน 

 6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (ผูถื้อหุน้ สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบ ฉั น ท ะ
 แบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท  

 7. ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

 8. เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส ์

 โดยหนังสือฉบับนี  บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บร ิษัท ฯ ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยทีประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ครังที 6/2564 ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 ในวนัที 8 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอะคาเดมี ของบริษัทฯ เลขที 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 โดยวิธีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-EGM) ตามหลักเกณฑท์ีกาํหนดในกฎหมายที

เกียวข้องกับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

 ในการนี  บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัที 4 พฤศจิกายน 2564 
หรอืเขา้ประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักลา่ว เพือใหก้ารประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 ครบเป็นองคป์ระชมุ เพือ
พิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี   

วาระท ี 1 เร ืองท ีประธานแจ้งให ้ท ีประชุมทราบ 
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วาระท ี 2 พ ิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น ประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เมือวนัที 30 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้
จดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย 1. ที
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึงประชุมเมือวนัที 30 
เมษายน 2564 ไดม้ีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ จึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุน้เพือพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึงประชุม
เมือวนัที 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย 1. 

หมายเหต ุ มติในวาระนี จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทังนี เนืองจากวาระที 3 ถึงวาระที 8 เป็นวาระทีมีความเกียวเนืองกัน ดังนัน ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวทีมีความ
เกียวเนืองกันจะถือเป็นเงือนไขซึงกันและกัน โดยหากเรืองในวาระใดวาระหนึงไม่ไดรั้บการอนุมัติ จะถือว่าเรืองอืน  ๆทีไดรั้บ
อนุมัติแลว้เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอืน  ๆต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรืองต่าง  ๆไม่ไดรั้บ
อนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น 
 
วาระท ี 3 พ ิจารณาอนุมัต ิให ้น ําเสนอต่อท ีประชุมผู้ถ ือหุ้นเพ ือพ ิจารณาอนุมัต ิการลดทุนจดทะเบียนของ

บร ิษัทฯ  จ ํานวน 104,343,606,929.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 147,006,012,651.50 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 42,662,405,722 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้ออกจาํหน่าย
ของบร ิษัทฯ จาํนวน 208,687,213,859 หุ้น มูลค่าหุ้นท ีตราไว้ห ุ้นละ 0.50 บาท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพือให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มี

การแก้ไขเพิมเติม) ทีกําหนดให้ ในการเพิมทุนโดยการออกหุ้นใหม่จะกระทําได้เมือหุ้นทังหมดได้

ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแลว้ หรือในกรณีทีหุ้นยังออกจาํหน่ายไม่ครบ หุ้น

ทีเหลือจะต้องเป็นหุ้นทีออกไวเ้พือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 

 เนืองจากบริษัทฯ ประสงคจ์ะเพิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดทีจะกล่าวในวาระที 5 ดังนัน 

เพือปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จํานวน 104,343,606,929.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 147,006,012,651.50 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนจํานวน 42,662,405,722 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้ออกจาํหน่ายของ

บริษัทฯ จํานวน 208,687,213,859 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซึงหุ้นสามัญทีถูก

ตัดทิงในครังนีเป็นหุ้นทีจัดสรรไวเ้พือรองรับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
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เพิ ม ทุนของบริษั ทฯ ค รังที  4 (AQ-W4)  ในส่วนที ยั งไม่ ได้ รับกา รจัดสรรจํา นวน 

208,687,213,859 หุ้น  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษั ทฯ จํานวน 104,343,606,929.50  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

147,006,012,651.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 42,662,405,722 บาท โดยการตัดหุ้น

สามัญทียังไม่ได้ออกจาํหน่ายของบริษัทฯ จาํนวน 208,687,213,859 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไวหุ้้น

ละ 0.50 บาท  ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวน

เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท ี 4 พ ิจารณาอนุมัต ิการแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธิ ข ้อ 4. ให ้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ จะต้องดําเนินการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือให้

สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที 3 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิมเป็นดังนี 

“ขอ้ . ทนุจดทะเบียน
จาํนวน 

42,662,405,722 บาท (สีหมืนสองพนัหกรอ้ยหกสบิสองลา้นสีแสนหา้พนั
เจ็ดรอ้ยยีสบิสองบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 85,324,811,444 หุน้ (แปดหมืนหา้พนัสามรอ้ยยีสบิสีลา้นแปดแสนหนึง
หมืนหนึงพนัสีรอ้ยสีสบิสีหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแยกเป็น:   
 หุน้สามญั 85,324,811,444 หุน้ (แปดหมืนหา้พนัสามรอ้ยยีสบิสีลา้นแปดแสนหนึง

หมืนหนึงพนัสีรอ้ยสีสบิสีหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 

 

ทังนี  ใหบุ้คคลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิทีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือใหเ้ป็นไปตาม
คาํสังของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอํานาจ ตาม

รายละเอียดข้างต้น 
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หมายเหตุ มติในวาระนีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวน

เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี 5 พิจารณาอนุมัต ิการเพ ิมทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ จาํนวน 38,396,165,150.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 42,662,405,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,058,570,872.50 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิมทุน จาํนวน 76,792,330,301 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ ประสงคจ์ะเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 38,396,165,150.50 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 42,662,405,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,058,570,872.50 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 76,792,330,301 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เพือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/

หรือ เสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมถึงเพือรองรับการใช้สิทธิซือหุ้น

สามัญเพิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 5 (AQ-W5) 

 รายละเอียดเพิมเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทนุ (F53-4) ตามทีปรากฏตามสิงทีสง่มา
ดว้ย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิการเพิมทุนจด
ท ะ เบี ย น ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  จํา นวน 38,396,165,150.50 บา ท จา กทุนจดทะเบียนเดิม 

42,662,405,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,058,570,872.50 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพิมทุน จํานวน 76,792,330,301 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด

ข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวน

เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี 6 พิจารณาอนุมัต ิการแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธิ ข ้อ 4. ให ้สอดคล้องกับการเพ ิมทุนจดทะเบียน 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ จะต้องดําเนินการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือให้

สอดคลอ้งกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที 5 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดการ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิมเป็นดังนี 

“ขอ้ . ทนุจดทะเบียนจาํนวน 81,058,570,872.50 บาท (แปดหมืนหนึงพนัหา้สบิแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหมืน
แปดรอ้ยเจ็ดสบิสองบาทหา้สบิสตางคถ์ว้น) 

 แบง่ออกเป็น 162,117,141,745 หุน้ (หนึงแสนหกหมืนสองพนัหนึงรอ้ยสบิเจ็ดลา้นหนึง
แสนสีหมืนหนึงพนัเจ็ดรอ้ยสีสบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแยกเป็น:   
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 หุน้สามญั 162,117,141,745 หุน้ (หนึงแสนหกหมืนสองพนัหนึงรอ้ยสบิเจ็ดลา้นหนึง
แสนสีหมืนหนึงพนัเจ็ดรอ้ยสีสบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-)” 

 

ทังนี  ใหบุ้คคลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิทีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือใหเ้ป็นไปตาม
คาํสังของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคลอ้งกับการเพิมทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอํานาจ ตาม

รายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวน

เสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท ี 7 พ ิจารณาอนุมัต ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิท ีจะซ ือหุ้นสามัญของบร ิษัทฯ  คร ังท ี 5 (AQ-W5) 
จาํนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หน่วย เพือจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้นโดย
ไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล สืบเนืองจากการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 38,396,165,150 บาท ในวาระที 5 
ขา้งตน้ บรษัิทฯ มีความประสงคจ์ะจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน 42,662,405,722 หุน้ เพือ
รองรบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครังที 5 (AQ-W5) จํานวนไม่

เกิน 42,662,405,722 หน่วย เพือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิด

มูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ใน

การคาํนวณสิทธิทีจะได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนัน หากเกิด

เศษจากการคาํนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนันทิง) โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมี

อายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัทีได้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิมทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.028 บาทต่อหุ้น ทังนี

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) (สิงที ส่งมาด้วย 2) และสรุป
สาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซื อหุน้สามญัของบรษัิท เอคิว 
เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ครังที  (AQ-W5) (สิงทีสง่มาดว้ย 3) 
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นอกจากนี  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับการออกและ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการกาํหนดหรือแกไ้ขหลกัเกณฑ ์
เงือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ AQ-W5 วิธีการชาํระราคา วนัใชส้ิทธิ และขอ้กาํหนดหรือรายละเอียดอืนใดทีเกียวขอ้ง ซึง
รวมถึงการไม่จัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใด หากการจัดสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ AQ-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนันจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ทีตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจในการเขา้เจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทังดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นเกียวเนืองกบัการออกและการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 และหุน้สามญัทีเกิดจากการใช้
สิทธิซื อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนการดาํเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และแต่งตังและ
มอบหมายบุคคลอืนทีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดังกล่าว
ขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญ

แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 5 (AQ-W5) จํานวนไม่เกิน 42,662,405,722  
หน่วย เพือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมี

อัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิทีจะ

ได้รับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนัน หากเกิดเศษจากการคาํนวณ

ตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนันทิง) โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับ

แต่วนัทีได้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ

หุ้นสามัญเพิมทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.028 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ

หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 8 พ ิจารณาอนุมัต ิจัดสรรหุ้นสามัญเพ ิมทุนจ ํานวน 76,792,330,301 หุ้น  มูลค่าท ีตราไว้ห ุ้นละ 0.50 
บาท เพ ือเสนอขายเพ ือรองร ับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ ิมทุนให ้แก่ผู้ถ ือหุ้นเดิม (Right 
Offering) และ/หร ือ  เพ ือ เสนอขายให ้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อาํนาจทัวไป (General Mandate) และเพ ือรองร ับการใช ้สิทธ ิของผู้ถ ือใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ีจะซ ือ
หุ้นสามัญของบร ิษัทฯ คร ังท ี 5 (AQ-W5) 
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วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล สบืเนืองจากการเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จาํนวน 38,396,165,150.50 บาท ในวาระที 5 
ขา้งตน้ บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจาํนวน 34,129,924,579 หุน้ มูล
ค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวน 25,597,443,434 หุน้ หรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษัิทฯ เพือรองรบัการออกและเสนอขาย
หุน้สามัญเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ จาํนวน 8,532,481,145 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัทฯ เพือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจาํกัด (Private Placement)  โดยทังสองกรณีเป็นการเพิมทุนตามแบบมอบอาํนาจทัวไป 
(General Mandate) ทังนี  ไม่วา่กรณีใดก็ตามจะตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 25,597,443,434 
หุน้ หรือคาํนวณรวมไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัทฯ และออกหุน้
สามญัเพิมทนุจาํนวน 42,662,405,722 หุน้ เพือรองรบัการใชส้ิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทีจะซื อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครังที 5 (AQ-W5) โดย 

1) บรษัิทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุครังเดียวเต็มจาํนวนหรือบางสว่นก็ได ้โดย
เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทังนี  การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิม 
(Right Offering) จะกําหนดราคาไม่ตํากว่า 0.024 บาท ซึงเป็นราคาเสนอขายทีต ํากว่า
มูลค่าหุน้ทีตราไวข้องบริษัทฯ เนืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษัิทฯ สิ นสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 ซึงเป็นงบการเงินลา่สดุทีไดร้บั
การสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต อยา่งไรก็ตามไมว่า่กรณีใดๆ จาํนวนหุน้สามญัเพิม
ทุนทีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) จะตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่
เกิน 25,597,443,434 หุน้ (หรอืคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของทนุชาํระแลว้ของบรษัิทฯ ณ 
วนัทีคณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพิมทนุแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate)) 

ทังนี  บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุในแบบ
มอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) จะตอ้งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึง
ดงัต่อไปนี  และจะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที  ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการเกียวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรืองการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบตัิการของ
บรษัิทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผูล้งทนุสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์ 
กจ. 17/2551 เรืองการกาํหนดบทนิยามเกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 
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(ข) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทีมีฐานะทางการเงินมันคง และมี
ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทังมีความรูค้วามสามารถประสบการณ์ หรือ
ศกัยภาพในการทีเป็นประโยชนห์รอืสง่เสรมิการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

ทังนี  ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนต่อบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) นี จะตอ้งไมต่ ํากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
(Market Price) และ/หรอื ไมต่ ํากวา่ 0.024 บาทตอ่หุน้ 

“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัทาํการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนั
กาํหนดราคาเสนอขายหุน้นัน โดยราคาทีนาํมาถวัเฉลียดงักลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลียของการ
ซื อขายหุน้นันในแต่ละวนั ทังนี  วนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกินกวา่สาม
วนัทาํการก่อนวนัแรกทีเสนอขายตอ่นกัลงทนุ 

นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตัิมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
บคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ซึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงเรืองดงัตอ่ไปนี  

(1) พิจารณากาํหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน เช่น การกาํหนดราคาขาย 
ทังนี  การเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) จะกาํหนด
ราคาไม่ตํากว่า 0.024 บาท ซึงเป็นราคาเสนอขายทีต ํากวา่มลูคา่หุน้ทีตราไวข้องบรษัิท
ฯ เนืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม และ/หรือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยจะกําหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิมทนุตอ่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทัวไป 
(General Mandate) ไมต่ ํากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) และ/หรอื 
ไมต่ ํากวา่ 0.024 บาทตอ่หุน้ โดยเสนอขายไดเ้ป็นครังเดียวหรอืเป็นคราว ๆ ระยะเวลา
การเสนอขาย การจองซื อ การชาํระค่าหุน้ เงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว 

(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทัง 
ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเกียวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คาํขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็นและ
เกียวขอ้งกบัการจัดสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํ
ขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
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หน่วยงานทีเกียวข้อง และการนาํหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบั
การจัดสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักลา่ว และแต่งตังและมอบหมายบุคคลอืนทีมีความ
เหมาะสมให้เป็นผู้ร ับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ทังนี 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิมทนุ (F53-4) (สิงทีสง่มาดว้ย 2) และ  

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุจาํนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หุน้ เพือรองรบัการใชส้ิทธิของผู้
ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซื อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครังที 5 (AQ-W5) เพือจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 

2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ (ในการคาํนวณสิทธิทีจะได้รับการจัดสรร

ใบสาํคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนัน หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอัตราการ

จัดสรร ให้ปัดเศษนันทิง) โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนัทีได้

ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้น

สามัญเพิมทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.028 บาทต่อหุ้น 

นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตัิมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
บคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ซึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงเรืองดงัตอ่ไปนี  

(1) การกาํหนดหรือแกไ้ขหลกัเกณฑ์ เงือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอืนๆ ที
เกียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ AQ-W5 วิธีการชาํระราคา วนัใช้
สิทธิ และข้อกําหนดหรือรายละเอียดอืนใดทีเกียวข้อง ซึงรวมถึงการไม่จัดสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ AQ-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใด หากการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
AQ-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนันจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ทีตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ระยะเวลาการจองซื อและการชาํระราคาหุน้ เงือนไข และรายละเอียดอืน
ใดทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้ 

(2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทัง 
ดาํเนินการตา่ง ๆ อนัเกียวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลกัฐานทีจําเป็นและ
เกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํ
ขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการนาํหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนใน
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ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว ทังนี รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิมทุน (F53-4) (สิงทีส่งมาด้วย 2) และและสรุปสาระสาํคัญของข้อกําหนดและ
เงือนไขของใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด 
(มหาชน) ครังที 5 (AQ-W5) (สิงทีสง่มาดว้ย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิมทุนจาํนวน 76,792,330,301 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ
เพิมทุนจาํนวน 25,597,443,434 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของ
บรษัิทฯ เพือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 
และ/หรอื จาํนวน 8,532,481,145 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของ
บริษัทฯ เพือเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement)  โดยทังสองกรณีเป็นการ
เพิมทุนตามแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) ทังนี  ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะต้องมี
จํานวนรวมกันไม่เกิน 25,597,443,434 หุ้น หรือคํานวณรวมไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ของบริษัทฯ และออกหุน้สามัญเพิมทุนจาํนวน 42,662,405,722 หุน้ เพือ
รองรบัการใชส้ทิธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซื อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครังที 5 (AQ-W5) 
เพือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ

หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท ี 9 พ ิจารณาเร ืองอ ืน ๆ  (ถา้มี) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรทีจะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเสนอเรืองอืนที
 นอกเหนือจากวาระการประชุมทีคณะกรรมการกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมได ้โดยการ
เสนอเรืองอืนใดนันใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกฎหมายกาํหนด 

 

บริษัทฯ กาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ครังที 1/2564 ในวนัที 
15 ตลุาคม 2564 

อนึง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์อง 
บริษัทฯ ที  http://www.aqestate.com/ ดว้ยแลว้ ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจัด
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ ซึงใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทฯ จะได้
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ดาํเนินการตรวจสอบและดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัทฯ เพือให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชมุผูถื้อหุน้ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมีความประสงคที์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระดังมี
รายชือปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย 4 หรอืบคุคลใดบคุคลหนึงเขา้รว่มประชมุแทน โปรดศกึษาคูม่ือการลงทะเบียนและเขา้รว่ม
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 ผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส ์ตามเอกสารสิงทีสง่มาดว้ย 7 และ 8   

 

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที  Call Center : 02-
0226200 หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ของบริษัทฯไดที้เบอร ์02-0335555 ต่อ 5519 ไดทุ้กวนัจันทรถ์ึงวนัศุกรใ์นเวลา 
08.00 – 16.00 น. 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

            
 

    
นายชาํนาญ วงัตาล 

 
นายไมเคิล อเลก็ซานเดอร ์วิลเลียม เฟอรน์นัเดช 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
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แบบรายงานการเพ ิมทุน 

บร ิษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันท ี 30 กนัยายน 2564 

ขา้พเจา้บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที 6/2564 เมือวนัที 30 กันยายน 2564 
ระหวา่งเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. เกียวกบัการเพิมทนุและจดัสรรหุน้เพิมทนุดงัตอ่ไปนี  

1. การลดทุนและการเพ ิมทุน 

1.1  การลดทนุ 
ทีประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 104,343,606,929.50 บาท จาก 147,006,012,651.50 
บาท เป็น 42,662,405,722 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทียงัไมไ่ดอ้อกจาํหนา่ยของบรษัิทฯ จาํนวน 208,687,213,859 หุน้ มลูคา่ที
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 

1.2  การเพิมทนุ 
ทีประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้พิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 38,396,165,150.50 บาท จาก 42,662,405,722 บาท 
เป็น 81,058,570,872.50 บาท โดยออกหุน้สามัญเพิมทุน จาํนวน 76,792,330,301 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 
81,058,570,872. บาท โดยเป็นการเพิมทนุในลกัษณะดงันี  

การเพ ิมทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 
(ห ุน้) 

มูลค่าท ีตรา
ไว ้

(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์น 
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 42,662,405,722 0.50 21,331,202,861 

   แบบมอบอาํนาจทัวไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 34,129,924,579 0.50 17,064,962,289.50 

2. การจัดสรรหุ้นเพ ิมทุน 

2.1 แบบกาํหนดวัตถปุระสงคใ์นการใช ้เงนิท ุน 

ก. รายละเอ ียดการจัดสรร 

จัดสรรให ้แก่ จาํนวนหุ้น 
(ไม่เก ิน) 

อ ัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ 
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

.. เพือรองรบัการใชส้ทิธิของ
ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซื อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครังที 

42,662,405,722
หุน้ 

อตัราการจดัสรร 
2 หุน้สามญัเดิม

ตอ่ 1 หนว่ย
ใบสาํคญัแสดง

ใบสาํคญั
แสดงสทิธิฯ 
(AQ-W5) ไม่

คิดมลูคา่ 

- โปรดดหูมายเหตุ
ขอ้ 1. และ 2.  
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จัดสรรให ้แก่ จาํนวนหุ้น 
(ไม่เก ิน) 

อ ัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ 
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

5 (AQ-W5) ที จะซื อหุ้นของ 
บรษัิทฯ 

สทิธิ (ในการ
คาํนวนสิทธิทีจะ
ไดร้บัการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดง
สทิธิของผูถื้อหุน้

แตล่ะรายนัน 
หากเกิดเศษจาก
การคาํนวณตาม
อตัราการจดัสรร 
ใหปั้ดเศษนัน

ทิ ง) 

(ศนูยบ์าท) 
โดยมีราคา

ใชส้ทิธิ
เทา่กบั 

0.028 บาท 
และอตัรา
การใชส้ทิธิ

ตาม
ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 1 
หนว่ยตอ่หุน้
สามญั 1 หุน้ 

หมายเหตุ 1.  บริษัทฯ จัดสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 42,662,405,722 หุน้ เพือรองรบัการใชส้ิทธิของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครังที 5 (AQ-W) เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในการคาํนวณสิทธิทีจะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แตล่ะราย
นัน หากเกิดเศษจากการคาํนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนันทิ ง) โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิ
ดงักลา่วมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัทีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ และมีอตัราการใชส้ิทธิตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุน้สามญัเพิมทนุ 1 หุน้ในราคาใชส้ทิธิ 0.028 บาทตอ่หุน้ 

 2. มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการ
ดาํเนินการตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ซึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงเรืองดงัตอ่ไปนี  

(1) การกาํหนดหรือแกไ้ขหลกัเกณฑ ์เงือนไข ขอ้กาํหนดสิทธิ และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ
ออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 วิธีการชําระราคา วันใช้สิทธิ และข้อกําหนดหรือ
รายละเอียดอืนใดทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถึงการไม่จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ราย
ใด หากการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนันจะทาํใหห้รืออาจทาํใหบ้รษัิทฯ 
มีหน้าทีตามกฎหมายต่างประเทศ ระยะเวลาการจองซื อและการชําระราคาหุ้น เงือนไข และ
รายละเอียดอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการขา้งตน้ 

(2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในสญัญาตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทัง ดาํเนินการตา่ง ๆ อนั
เกียวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการ
จัดสรรหุน้สามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
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เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญั
เพิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอืนใดอนั
จาํเป็นและสมควรเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว 

2.2 แบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) 

ข. รายละเอ ียดการจัดสรร 

จัดสรรให ้แก่ ประเภท
หลักทร ัพย ์

จาํนวนหุ้น 
(ห ุ้น) 

ร ้อยละต่อทุน
ชาํระแล้ว 

หมายเหตุ 

2.2.1 ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) หุน้สามญั ไมเ่กิน 
25,597,443,434 

ไมเ่กินรอ้ยละ 30 โปรดดหูมายเหตขุอ้ 3. 
และ 4. 

2.2.2 บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 

หุน้สามญั ไมเ่กิน 
8,532,481,145 

ไมเ่กินรอ้ยละ 10 โปรดดหูมายเหตขุอ้ 3. 
และ 4. 

หมายเหตุ 3.  บรษัิทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุครังเดียวเต็มจาํนวนหรอืบางสว่นก็ได ้โดยเสนอขายเป็นคราว
เดียวหรอืเป็นคราวๆ ไปก็ได ้ทังนี  การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จะกาํหนดราคาไมต่ ํากว่า 
0.024 บาท ซึงเป็นราคาเสนอขายทีต ํากวา่มลูคา่หุน้ทีตราไวข้องบรษัิทฯ เนืองจากบรษัิทฯ มีผลขาดทนุสะสม
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ นสดุ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 ซึงเป็นงบการเงินล่าสดุที
ไดร้บัการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ จาํนวนหุน้สามญัเพิมทนุทีเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อํานาจทัวไป (General Mandate) จะต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 25,597,443,434 หุ้น (หรือคิดเป็น
ประมาณรอ้ยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัทีคณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเพิมทุนแบบมอบ
อาํนาจทัวไป (General Mandate)) 

ทังนี  บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุในแบบมอบอาํนาจทัวไป 
(General Mandate) จะตอ้งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึงดงัต่อไปนี  และจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที
เกียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 21/2551 เรืองหลกัเกณฑใ์นการ
ทาํรายการเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์เรืองการเปิดเผยขอ้มูล และการ
ปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยที์ กจ. 

17/2551 เรืองการกาํหนดบทนิยามเกียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรอื 
(ข) เป็นนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลทีมีฐานะทางการเงินมันคง และมีศกัยภาพใน

การลงทนุไดจ้ริง รวมทังมีความรูค้วามสามารถประสบการณ ์หรือศกัยภาพในการทีเป็นประโยชน์
หรอืสง่เสรมิการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 
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ทังนี  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุต่อบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจ
ทัวไป (General Mandate) นี จะตอ้งไม่ต ํากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) หรือ ตอ้งไม่
ต ํากวา่ 0.024 บาท 

  “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ย
กว่าเจ็ดวนัทาํการติดตอ่กนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดตอ่กนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขายหุน้นัน โดย
ราคาทีนาํมาถัวเฉลียดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลียของการซื อขายหุน้นันในแต่ละวนั ทังนี  วนักาํหนดราคา
เสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กินกวา่สามวนัทาํการก่อนวนัแรกทีเสนอขายตอ่นกัลงทนุ 

 4.  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจในการดาํเนินการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามญัเพิมทนุ ซึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียงเรืองดงัตอ่ไปนี  

(1) พิจารณากาํหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ เช่น การกาํหนดราคาขาย ทังนี  การเสนอขาย
หุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) จะกาํหนดราคาไม่ตํากว่า 0.024 บาท ซึงเป็น
ราคาเสนอขายทีต ํากว่ามูลค่าหุน้ทีตราไวข้องบริษัทฯ เนืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม และ/หรือ 
การเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยจะกาํหนดราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิมทนุต่อบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทัวไป (General 
Mandate) ไม่ต ํากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) หรือ ไม่ต ํากว่า 0.024 บาท โดยเสนอ
ขายไดเ้ป็นครังเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื อ การชาํระค่าหุน้ เงือนไขและ
รายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว 

(2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในสญัญาต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง รวมทัง ดาํเนินการต่าง ๆ อนั
เกียวเนืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว และ 

(3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานทีจาํเป็นและเกียวขอ้งกับการจัดสรร
หุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคาํขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิมทนุของบริษัทฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเกียวกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว และแต่งตังและมอบหมายบคุคลอืนทีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บั
มอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้ 

3. กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืห ุ้น คร ังท ี 1/2564 เพ ือขออนุมัต ิการเพ ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ ิมทุน 

กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 ในวนัที 8 พฤศจิกายน 256 เวลา 14.00 ณ โดยวิธีการประชุมผ่านสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-EGM) ตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส ์โดยกาํหนดวนักาํหนด
รายชือผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 ในวนัที 15 ตลุาคม 2564  
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4.  การขออนุญาตลดทุน และเพ ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท ีเก ียวข ้อง และเงือนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะดาํเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิมทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและจด
ทะเบียนเปลียนแปลงทนุชาํระแลว้ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บรษัิทฯ จะขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  ใหร้บัหุน้สามญัเพิมทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ ิมทุน และการใชเ้งนิทุนในส่วนทีเพ ิม 

 เพือรองรบัการใชส้ทิธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซื อหุน้สามญัของบรษัิทฯ ครังที 5 (AQ-W5) ทีจะซื อหุน้สามญัของบรษัิท 

ทังนี  เงินทนุทีไดจ้ากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุน้สามญัของบริษัทฯ ครังที 5 (AQ-W5) บริษัทฯ มีแผนทีจะ
นาํไปใชใ้นการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอืนทีสนบัสนนุหรอืเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ และขยายธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัยเ์ดิมซึงปัจจุบนับริษัทฯ มีโครงการทีอยู่ระหว่างศึกษาการลงทนุในโครงการพลงังานหลายโครงการและยงั
รวมถึงธุรกิจอืน โดยมีบริษัทฯ มีนโยบายทีจะดาํเนินการจดัหาเงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี ระยะสัน และ/หรอื 
ระยะยาว ในรูปแบบของตัวแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรือ หุน้กู ้(Debenture) ตามมติผูถื้อหุน้ทีไดอ้นมุตัิให้
ออกและเสนอขายตราสารหนี ระยะสัน และ/หรอื ระยะยาว ตัวแลกเงิน และ/หรอื หุน้กู ้ดงักลา่วมาใชอ้ยา่งเต็มประสทิธิภาพ 
อยา่งไรก็ตาม ดว้ยคณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่เพือความคลอ่งตวัในการจดัหาแหลง่เงินทนุจะทาํใหเ้พิมโอกาสและศกัยภาพ
ในการแข่งขนัจึงเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการเพิมทุนหุน้สามญั ดว้ยพิจารณาแลว้เห็นว่าจะเป็น
เครืองมือทางการเงินทีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯในอนาคต ทังนี  การเสนอใหอ้นุมตัิเพิมทนุดงักลา่ว 
บรษัิทฯ จะพิจารณาโดยยดึถือในประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

6.  ประโยชนท์ ีบร ิษัทฯ จะพึงได้ร ับจากการเพ ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิมทุน 

6.1 เพิมเงินทนุหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท บริษัทสามารถมีเงินทุนนาํไปลงทุนในโครงการทีเหลือของบริษัท ซึง
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษัิทในอนาคต 

6.2 เสรมิสรา้งโครงสรา้งทนุ และฐานะทางการเงินของบรษัิทเพือรองรบัการขยายธุรกิจของบรษัิท 
6.3 การเสนอขานหุน้สามญัเพิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั นอกเหนือจากบรษัิทจะไดร้บัเงินลงทนุในกิจการแลว้ ยงัมคีวาม

คลอ่งตวัในกรณีทีตอ้งการระดมทนุในระยะอนัสัน เมือมีความตอ้งการทีจะเพิมทนุในโครงการในระยะทีเรง่ดว่น โดยเฉพาะ
กาํหนดทีจะตอ้งชาํระหนี ใหไ้ดท้นัตามเวลา  

7. ประโยชนท์ ีผู้ถอืห ุ้นจะพึงได้ร ับจากการเพ ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิมทุน 
7.1 นโยบายเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ในอตัราไมน่อ้ยกวา่ประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรอื
ตามความเหมาะสมหากไมม่ีเหตจุาํเป็นอืนใด  

7.2 ผูจ้องซื อหุน้สามญัเพิมทนุครังนี จะมีสทิธิรบัเงินปันผลจากการดาํเนินงานเริมตังแตผู่จ้องซื อหุน้สามญัเพิมทนุดงักลา่ว
ไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ แลว้ โดยมีชือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ในทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ และ
บรษัิทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทังนี  เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ทีเกียวขอ้ง 

8. รายละเอ ียดอ ืนใดท ีจาํเป็นสาํหร ับผู้ถอืห ุ้นเพ ือใช ้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัต ิการเพ ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิมทุน 
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8.1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเพือรองรบัการใชส้ทิธิซื อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 

ในกรณีทีมีผูใ้ชส้ทิธิของ AQ-W5 ทังจาํนวนนัน จะเกิดผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี  

8.1.1 ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 

ในการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ครังนี ไมม่ีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษัิทฯ (Price Dilution) เนืองจาก
ราคาการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เท่ากบั 0.028 บาทต่อหุน้ ซึงสงูกว่าราคาตลาดทีทาํการซื อ
ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัทีคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการประชุม
วิสามญั ครังที 1/2564 โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูรดงัตอ่ไปนี  
Price Dilution   = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  
(ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั) + (ราคาเสนอขายหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ x 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ทีไดร้บัการจดัสรร) + (ราคาใชส้ทิธิ x จาํนวนหุน้ทีจะไดร้บัจากการใชส้ทิธิ) 
         จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  
         =    0.05 – 0.043  
                0.05 
    = รอ้ยละ 14.67 

8.1.2 ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

ในการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครังนี  เนืองจากบริษัทฯ มีการออกหุน้สามญัเพิมทนุเพือเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจ
ทัวไป (General Mandate) ดังนันในการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะ
พิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ในกรณีทีบริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพียงอย่างเดียว 
และใบสาํคญัแสดงสิทธิมีการเปลียนมือจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทนุอืน โดยนกัลงทุนอืน
เป็นผูใ้ชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทังจาํนวน ซึงหากมีการใชส้ิทธิฯ จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการ
ถอืหุ้นลดลงร ้อยละ 33.33 โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูรดงัตอ่ไปนี  
Control Dilution  =   จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี     
       จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  
    =           42,662,405,722    
                          (85,324,811,444 + 42,662,405,722) 
    = รอ้ยละ 33.33 
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8.2 การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 

8.2.1 ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุน้ในกรณีการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(Right Offering) นัน ขึ นอยู่กับราคาเสนอขายซึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทนุ ซึงรวมถึงการกาํหนดราคาขาย ดงันัน หากมีการอนมุตัิจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ หรือ
บคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายอยา่งใด บรษัิทฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑที์
เกียวขอ้งอีกครังหนึง 

8.2.2 ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีทีผูถื้อหุน้ทกุรายจองซื อหุน้เพิมทนุทังจาํนวน ผูถื้อหุน้เดิมจะไมไ่ดร้บัผลกระทบตอ่สิทธิออกเสยีง
ของผูถื้อหุน้แตอ่ยา่งใด เวน้แต ่

ในกรณีทีผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชส้ิทธิจองซื อหุน้สามญัเพิมทุนสาํหรบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวทังหมดตาม
สดัสว่น แตม่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซื อหุน้สามญัเพิมทนุเกินสทิธิสาํหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุ และไม่
มีหุน้ทีไม่ไดร้บัการจองซื อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุน้เสร็จสิ น ผู้ถ ือหุ้น เดิมจะมีสิทธ ิออกเสียง
ลดลงร ้อยละ 23.08 โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูรดงัตอ่ไปนี  

Control Dilution  =   จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี     
       จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  
    =           25,597,443,434    
                          (85,324,811,444 + 25,597,443,434) 
    = รอ้ยละ 23.08 

8.3 การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

8.3.1 ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) นัน ขึ นอยู่กับราคาเสนอขายซึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิมทนุ ซึงรวมถึงการกาํหนดราคาขาย ดงันัน หากมีการอนมุตัิจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ หรือ



 

 8

บคุคลทีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายอยา่งใด บรษัิทฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑที์
เกียวขอ้งอีกครังหนึง 

8.3.2 ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private 
Placement) ผูถื้อหุน้เดิมจะไมไ่ดร้บัผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้แตอ่ยา่งใด เวน้แต ่

ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจาํกดั (Private Placement) ดงักลา่วทังหมด และไมม่ีหุน้ทีไมไ่ดร้บัการจองซื อเหลอื ณ เวลาการเสนอ
ขายหุน้เสร็จสิ น ผู้ถ ือหุ้นเดิมจะมีสิทธ ิออกเสียงลดลงร ้อยละ 9.09 โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูร
ดงัตอ่ไปนี  

Control Dilution  =   จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี     
       จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  
    =           8,532,481,145   
                          (85,324,811,444 + 8,532,481,145) 
    = รอ้ยละ 9.09 
 

8.4 การจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเพือรองรบัการใชส้ทิธิซื อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 เพือเสนอขายแก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัสว่น (Right Offering) และเพือเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ในกรณีทีมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเพือรองรบัการใชส้ิทธิซื อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ AQ-W5 เพือเสนอ
ขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Right Offering) และ/หรือ เพือเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
และมีการใชส้ทิธิในทกุกรณีนัน จะเกิดผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ ดงันี  

8.4.1 ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ (Price Dilution) 

ในการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครังนี ไมม่ีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษัิทฯ (Price Dilution) เนืองจากราคา
การใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ เทา่กบั 0.028 บาทตอ่หุน้ ซึงสงูกวา่ราคาตลาดทีทาํการซื อขายในตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ ณ วนัทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอต่อผูถื้อหุน้ในการประชุมวิสามญั ครังที 
1/2564 โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูรดงัตอ่ไปนี  

Price Dilution   = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  
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(ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั) + (ราคาเสนอขายหุน้รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ x จาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ทีไดร้บัการจดัสรร) + (ราคาใชส้ทิธิ x จาํนวนหุน้ทีจะไดร้บัจากการใชส้ทิธิ) 

         จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  

         =    0.05 – 0.043  

                0.05 

    = รอ้ยละ 14.67 

และผลกระทบตอ่ราคาหุน้ในกรณีการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือ
หุน้ (Right Offering) และ บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) นัน ขึ นอยู่กับราคาเสนอขายซึงได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจในการ
ดาํเนินการตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุ ซึงรวมถึงการกาํหนดราคาขาย ดงันัน หาก
มีการอนมุตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลทีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอยา่งใด 
บรษัิทฯ จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งอีกครังหนึง 

8.4.2 ผลกระทบตอ่สดัสว่นของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

ในการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ในครังนี  เนืองจากบริษัทฯ มีการออกหุน้สามญัเพิมทนุเพือเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจ
ทัวไป (General Mandate) โดยหากกรณีทีผูถื้อหุน้เดิมทกุรายจองซื อหุน้เพิมทนุทังจาํนวน ผูถื้อหุน้เดิมจะ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผูถื้อหุน้แตอ่ยา่งใด ดงันันในการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการ
ถือหุน้ (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ในกรณีทีบรษัิทฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ และใบสาํคญัแสดงสิทธิมีการเปลียนมือจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทุนอืน โดยนัก
ลงทนุอืนเป็นผูใ้ชส้ทิธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทังจาํนวน และคณะกรรมการบรษัิทฯ มีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรร
หุน้สามญัเพิมทนุเพือเสนอขายแก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ดงักลา่วทังหมด และไม่มีหุน้
ทีไม่ไดร้บัการจองซื อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุน้เสร็จสิ น ซึงหากมีการใชส้ิทธิฯ จะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนการถอืหุ้นลดลงร ้อยละ 37.50 โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสตูรดงัตอ่ไปนี  

Control Dilution  =   จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี     
       จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  
    =           51,194,886,867    
                          (85,324,811,444 + 51,194,886,867) 
    = รอ้ยละ 37.50 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท ีคณะกรรมการบร ิษัทมีมติให ้เพ ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ ิมทุน 
 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครังที 6/2564 30 กนัยายน 2564 

2. วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุวสิามญั 
ผูถื้อหุน้ ครังที1/2564 (Record Date)  

15 ตลุาคม 2564 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2564 8 พฤศจิกายน 2564 

4. จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิมทุนจดทะเบียน 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัทีทีประชมุผูถื้อหุน้
มีมติ 

5. จดทะเบียนเปลียนแปลงทนุชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัทีไดร้บัชาํระเงินคา่
หุน้ 

6. วันกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้
สามญัเพิมทนุในการเสนอขายหุน้ Right Offering  

ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ ที ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนด หากมีการ
อนมุตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ห รื อ บุค ค ล ที ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ 
มอบหมายอย่างใด บริษัทฯ จะดาํเนินการ
เปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง
อีกครังหนึง 

7. วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
AQ-W5 (Record Date) 

22 พฤศจิกายน 2564 
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บรษัิทฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

จึงเรยีนมาเพือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 

(นายชาํนาญ วงัตาล)      (นายไมเคิล อเลก็ซานเดอร ์วิลเลยีม เฟอรน์นัเดซ) 
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สรุปสาระสาํคัญของข ้อกาํหนดและเงือนไขของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิท ีจะซ ือหุน้สามัญ 

ของบร ิษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) คร ังท ี 5 (AQ-W5)  

 

ช ือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุน้สามญัของบริษัท เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ครังที 
5 (AQ-W5) 

ชนิด ระบชืุอและสามารถโอนเปลียนมือได ้

วิธ ีเสนอขาย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ตามสดัสว่น 

จาํนวนทีออก ไมเ่กิน 42,662,405,722 หนว่ย 

ราคาเสนอขาย หนว่ยละ 0.00 บาท 

อัตราการจัดสรร อตัราการจดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ในการคาํนวนสทิธิที
จะไดร้บัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุน้แตล่ะรายนัน หากเกิดเศษจากการ
คาํนวณตามอตัราการจดัสรร ใหปั้ดเศษนันทิ ง) 

อ ายุข อ งใ บ สําคัญแ ส ด ง
สิทธ ิฯ 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีอายไุมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัทีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

อัตราการใช ้สิทธ ิ อตัราการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุน้สามญัเพิมทนุ 1 หุน้ 

ราคาการใช ้สิทธ ิ ราคาใชส้ทิธิ 0.028 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชส้ทิธิตามเงือนไขการ
ปรบัสทิธิ (ถา้มี) 

Record Date (เพ ือร ับสิทธ ิ
การจัดสรร AQ-W5) 

22 พฤศจิกายน 2564 

วัน อ อ ก ใ บ สําคัญ แ ส ด ง
สิทธ ิ 

วนัที 15 ธนัวาคม 2564 และ/หรอื วนัทีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด   

ระยะเวลาการใช ้สิทธ ิ ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่วนัทีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเริมใช้
สทิธิไดค้รังแรกในวนัที 31 มีนาคม 2565 และตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  

 วนัที 30 มิถนุายน 2565 

 วนัที 30 กนัยายน 2565 

 วนัที 30 ธนัวาคม 2565 

 วนัที 31 มีนาคม 2566 
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 วนัที 30 มิถนุายน 2566 

 วนัที 29 กนัยายน 2566 

 วนัที 29 ธนัวาคม 2566 

 วนัที 29 มีนาคม 2567 

 วนัที 28 มิถนุายน 2567 

 วนัที 30 กนัยายน 2567 

 วนัที 6 ธนัวาคม 2567 

ในกรณีทีวันกาํหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทาํการของบริษัท ให้เลือนวัน
กาํหนดใช้สิทธิครังดังกล่าวเป็นวันทาํการก่อนหนา้ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และไม่มีขอ้กาํหนดเรียกใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดง สามารถใชส้ิทธิ
ก่อนครบกาํหนด 

ระยะเวลาแจ้งความจํานง
ในการใช ้สิทธ ิ 

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ซึงประสงคที์จะใช้สิทธิในการซื อหุน้สามัญของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธิซื อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในระหวา่ง 5 
วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชส้ทิธิในแตล่ะครัง ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการใช้
สิทธิครังสดุทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชส้ิทธิในระหว่าง 15 วนัทาํการก่อนวนั
กาํหนดการใชส้ทิธิครังสดุทา้ย 

การไม่สามารถยกเลิกการ
แ จ้งความจําน งใน การใช ้
สิทธ ิ 

เมือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไดแ้จง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซื อหุน้ตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจาํนงในการใช้
สทิธิดงักลา่วไดอี้กตอ่ไป 

จํานวนหุ้นสามัญทีจ ัดสรร
เพ ือรองร ับการใช ้สิทธ ิ 

ไม่เกิน 42,662,405,722 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด
ของบรษัิทฯ 

ต ล าด ร อ งข อ งใ บ สําคัญ
แสดงสิทธ ิฯ 

บริษัทฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในครังนี บริษัทฯ จะยืนคาํขอจด
ทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองไดว่้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึงหากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผูล้งทุนจะไม่สามารถซือขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯได ้

ตลาดรองของหุ้นสามัญที
เ ก ิด จาก ก าร ใช ้สิท ธ ิตาม
ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิฯ 

บริษัทฯ จะนาํหุน้สามญัทีเกิดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกและเสนอ
ขายในครังนี  เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ผู้ ถ ื อ หุ้ น  
(Dilution Effect) 

1. ในการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ครังนี ไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาหุน้ของบรษัิทฯ (Price 
Dilution) เนืองจากราคาการใชส้ทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ เทา่กบั 0.028 บาทตอ่
หุน้ ซึงสงูกวา่ราคาตลาดทีทาํการซื อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัทีคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนมุตัิใหน้าํเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ในการประชมุวิสามญั ครังที 1/2564 โดย
สามารถคาํนวณไดจ้ากสตูรดงัตอ่ไปนี  
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
        ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  
(ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน) + (ราคาเสนอขายหุน้รองรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ x จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทีไดร้บัการจดัสรร) + (ราคาใช้
สทิธิ x จาํนวนหุน้ทีจะไดร้บัจากการใชส้ทิธิ)     
       จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  
        =    0.05 – 0.043  
            0.05 
        = รอ้ยละ 14.67 

2. ในการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครังนี  เนืองจากบรษัิทฯ มีการออกหุน้สามญัเพิม
ทุนเพือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั วไป (General Mandate) ดังนันในกร
คาํนวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ในกรณีทีบริษัทฯ ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เพียงอย่างเดียว และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีการเปลียนมือจากผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทุนอืน 
โดยนกัลงทนุอืนเป็นผูใ้ชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิทังจาํนวน ซึงหากมีการใชส้ทิธิฯ 
จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร ้อยละ 33.33 โดยสามารถคาํนวณ
ไดจ้ากสตูรดงัตอ่ไปนี  
Control Dilution =   จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี    
  จาํนวนหุน้ของบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนั + จาํนวนหุน้ทีเสนอขายครังนี  
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   =           42,662,405,722   
            (85,324,811,444 + 42,662,405,722) 
  = รอ้ยละ 33.33 

เ ห ตุ ใ น ก าร ต้อ งอ อ ก หุ้น
ใ ห ม่ เ พ ื อ ร อ ง ร ั บ ก า ร
เปลียนแปลงการใช ้สิทธ ิ 

เมือมีการดาํเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามเงือนไขในการปรบั
สิทธิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิและเงือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ซึงเป็น
เหตุการณที์กาํหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที 
ทจ. 34/2551 เรืองการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื อหุน้ทีออกใหม ่และหุน้ทีออกใหมเ่พือรองรบัใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ก าร ป ร ับ สิท ธ ิ ใ บ ส ําคัญ 
แสดงสิทธ ิ 

ราคาการใช้สิทธิเพือซื อหุ้นสามัญและอัตราการใช้สิทธิในการซื อหุ้นสามัญของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ อาจเปลียนแปลงไดต้ลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ในกรณีทีมี
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี เ กิดขึ น ทัง นี  มีวัตถุประสงค์เพือรักษา
ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เมือบริษัทเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุน้บริษัทอนัเป็นผลมาจากการรวม
หรอืการแบง่แยกหุน้ทีไดอ้อกแลว้ของบรษัิท 

2. เมือบรษัิทจ่ายเงินปันผลทังหมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

3. เมือบริษัทเสนอขายหุน้ทีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือประชาชนทัวไป 
ในราคาทีต ํากวา่รอ้ยละ  ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิท 

4. เมือบริษัทเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีออกใหม่โดย
กาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ทีออกใหม่ เพือรองรบัหุน้กูแปลงสภาพ
หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตํากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้
สามญัของบรษัิท 

5. เมือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึงเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
หลงัจากชาํระภาษีแลว้ 

6. เมือมีกรณีอืนใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ทีทาํใหผ้ลประโยชนต์อบแทน
ใดๆ ทีผูถื้อใบสาํคัญแสดงสิทธิจะไดร้บัเมือมีกาํรใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง
สทิธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

ทังนี  มอบหมายให ้คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน
บริษัท และ/หรือบคุคลทีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน
บริษัทมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การปรบัหรอืการเปลียนแปลงอตัราการใชส้ทิธิและราคาใชส้ทิธิ 



5 
 

วัตถุประสงคข์องการออก
ใบ สําคัญแ ส ด งสิท ธ ิแ ละ
ปร ะโยช น ์ท ีบร ิษัท  จะพึง
ได้ร ับจากการ จัดสร ร หุ้น
เพ ิมทุนในคร ังนี 

เพิมความมันคงดา้นฐานะทางการเงินของบริษัท และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
บริหารกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ
พลงังาน ธุรกิจอืนทีสนบัสนนุหรือเกียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และขยายธุรกิจ
การพัฒนาทีดินเดิมซึงปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการทีอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนใน
โครงการพลงังานหลายโครงการและยังรวมถึงธุรกิจอืนทีสนับสนุนธุรกิจหลักของ
บรษัิทฯ 

ประโยชน ์ท ีผู้ถ ือหุ้นจะพึง
ได้ร ับจากการเพ ิมทุน 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสทิธิของบรษัิทฯในครังนี  จะมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ นบัแต่
วนัทีนายทะเบียนหุน้สามญัของบรษัิทไดจ้ดแจง้ชือผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อ
หุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯได้ด ําเนินการจดทะเบียน
เปลียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรียบรอ้ยแลว้ และในกรณีที
บรษัิทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสทิธิทีจะไดร้บัเงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ในอตัราไมน่อ้ยกวา่ประมาณรอ้ยละ 
50 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี หรอืตามความเหมาะสมหากไมม่ีเหตจุาํเป็นอืนใด  

นายทะเบียนของใบสาํคัญ
แสดงสิทธ ิฯ 

บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืผูที้ไดร้บัการแตง่ตังโดยชอบให้
ทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ แทน 
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ชือ   นายเอ สจัเดว ์
ตาํแหนง่   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ   40 ปี  
ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ  กนัยายน  – ปัจจบุนั  
ระยะเวลาการเป็นกรรมการบรษัิท ณ  เม.ย.  จาํนวน  ปี  เดือน 
เป็นกรรมการอิสระทีสามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง 
ประวตัิการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการคิดเป็นรอ้ยละ    
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รอ้ยละ   
ประวตัิการทาํผิดกฎหมายในระยะเวลา  10 ปีทีผา่นมา  -ไมมี่- 
สดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทเอควิ เอสเตท จาํกดั(มหาชน)   -ไมม่ี- 
กรรมการผูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการทีมีสว่นไดเ้สยีในวาระทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ในวาระที  
และไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสยีพิเศษทีแตกตา่งจากกรรมการคนอืน ๆ  ในทกุวาระทีเสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ไมม่ีการดาํรงตาํแหนง่ในบรษัิททีมีสว่นไดเ้สยี หรอื ธุรกิจประเภทเดียวกนั 
ไมม่ีผลประโยชนต์อบแทนพิเศษแตอ่ยา่งใดทีนอกเหนือจากสวสัดิการพนกังาน 
ประวตัิการศกึษา-อบรม  
MBA  สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Bachelor of Commerce Monash University Melbourne, Australia 
Diploma of Science Monash University Melbourne, Australia  
ประวตัิการทาํงาน 
ปัจจบุนั             ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร      บมจ. ฟูด้ แคปปิตอล  
2560 - 2561      ผูอ้าํนวยการอาวโุส     บรษัิท ฟีโก ้คอปอเรชัน จาํกดั 
2553 – 2560      ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั(มหาชน)  
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หมวด 4 คณะกรรมการ 

  ขอ 12 ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน ไมเกินกวา 11 คน ไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 
  ขอ 13 ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
การเลือกกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนเปนรายคณะก็ไดตามแตผูถือหุน
จะเห็นสมควร บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
  ขอ 14 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 
  ขอ 23 วรรค2 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี อันไดแก เงินเดือน เบ้ียประชุม 
เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

หมวด 5 การประชุมผูถือหุน 
ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนซ่ึงเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับ

แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
ขอ 30 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง
ท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหแกผูถือ
หุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน
สามวันกอนการประชุม โดยใหคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายเปนผูกําหนดสถานท่ีประชุมผูถือหุน 

ขอ 31 ผูถือหุนมิสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน แตจะมอบฉันทะให
บุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทนก็ได โดยตองทําเปนหนังสือตามแบบท่ีกฎหมาย
กําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซ่ึงประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอย
กวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือ
หุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรอง
ขอใหการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมนั้นไมใชเปนการประชุมท่ีผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม 

ขอ 33. มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให
ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 34 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุม 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
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(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
(5) พิจารณากิจการอ่ืน ๆ 

ขอ 35 ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธาน หรือมีแตไมอยูในท่ีประชุม 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซ่ึงมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 36 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนและไมวาการออก
เสียงลงคะแนนนั้น จะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทก็ตาม ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสีย
เปนพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว เวนแตการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
  ขอ 37 รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 
  ขอ 38 บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท 
  ขอ 39 คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัทเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี้
คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
  ขอ 40 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

1. สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชี 

2. รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
  ขอ 41. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยูหามมิใหแบงเงินปนผล 
   เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 
  ขอ 45 ผูสอบบัญชีมีหนาท่ีเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบดุล
บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน ใหบริษัทจัดสงรายงาน
และเอกสารของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

หมวด 7 การเพ่ิมทุน 
  ขอ 46 บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะกระทําได
ตอเม่ือ 

1. หุนท้ังหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีท่ีหุนยังจําหนาย
ไมครบ หุนท่ีเหลือจะตองเปนหุนท่ีออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน 

2. ท่ีประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 



สิ่งท่ีสงมาดวย 5 
ขอบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนของ บมจ.เอคิว เอสเตท 

3 
 

3. นํามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีท่ี
ประชุมลงมติดังกลาว 

ขอ 47 หุนท่ีเพ่ิมข้ึนตามขอ 46 จะเสนอขายท้ังหมดหรือบางสวนก็ได และจะเสนอขายหุนใหแกผูถือหุน
ตามสวนจํานวนท่ีผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชน หรือบุคคลอ่ืนไมวาท้ังหมด หรือบางสวน
ก็ได ท้ังนี้ตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน  

 เม่ือท่ีประชุมผูถือหุนทําการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามวรรคแรกแลว ท่ีประชุมอาจมอบอํานาจให
คณะกรรมการของบริษัทเปนผูกําหนดราคาหุน จํานวนหุนท่ีนําออกจําหนาย และวันท่ีจะจําหนายหุนได 

 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ�งท ี�ส่งมาด้วย 6 
Enclosure 6 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
Proxy Form A. 

 (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�งา่ยและไม่ซ ับซ ้อน) 
  (General and Simple Form) 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนที�   
Shareholder’s Registration No. Written at 
 วนัที� เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality 
 อยูบ่า้นเลขที�  
            Address 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บร ิษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) 
 being a shareholder of AQ Estate Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัEงสิ Eนรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี E 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 1. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลที�บรรลนิุติภาวะ  
The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age  
ชื�อ (Name)                                                                                                                                              อาย ุ(age)                 (years) 
อยูบ่า้นเลขที� (residing at)  
 
 2. กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 6 เลือกกรรมการคนใดคนหนึ�ง 
Independent director of the Company of which details as in Enclosure 6. Choose one of these directors. 
  2.1 ชื�อ (Name)        นายเอ สจัเดว ์(Mr.A Sachdev)                               อาย ุ(age) 40 ปี (years) 

 อยู่บา้นเลขที� (residing at) เลขที� 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. No. 102 Rimklong Bangkapi 
Road, Bangkapi, Huai Khwang Bangkok หร ือ (or) 

   
 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัEงที� 1/ 

2564 ในวนัจนัทรท์ี� 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุอะคาเดมีของบริษัทฯ เลขที� 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ย
ขวาง กทม. โดยวิธีการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(e-EGM) ตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ หรอืที�จะ
พงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2021 on Monday, 8 November 2021, at the Academy Room, No. 102 Rimklong Bangkapi Road, Bangkapi, Huai Khwang 
Bangkok via electronic means (e-EGM) pursuant to the criteria specified in the laws relating to the meeting via electronic means or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
  

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
 

Duty Stamp 

Baht 20 



 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัEนใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all 

respects.  
 

  
 ลงชื�อ/Signature ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                          ) 
 ลงชื�อ/Signature ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 ลงชื�อ/Signature ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
 ลงชื�อ/Signature ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 
หมายเหตุ / Remark 
ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ให ้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately. 
  



สิ�งท ี�ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Proxy Form B. 

(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ  ท ี�จะมอบฉันทะที�ละเอ ียดชดัเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียน  
Shareholder’s Registration No. Written at 
 วนัที� เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality 
 อยูบ่า้นเลขที�  
 Address 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บร ิษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) 
 being a shareholder of AQ Estate Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัEงสิ Eนรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี E 
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 1. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลที�บรรลนิุติภาวะ  
The shareholder may appoint the representatives who are of juristic age  
ชื�อ (Name)                                                                                                                                              อาย ุ(age)                 (years) 
อยูบ่า้นเลขที� (residing at)  
 
 2. กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ได ้โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 6 เลือกกรรมการคนใดคนหนึ�ง 
Independent director of the Company of which details as in Enclosure 6. Choose one of these directors. 
  2.1 ชื�อ (Name)        นายเอ สจัเดว ์(Mr.A Sachdev)                               อาย ุ(age) 40 ปี (years) 

 อยู่บา้นเลขที� (residing at) เลขที� 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. No. 102 Rimklong Bangkapi 
Road, Bangkapi, Huai Khwang Bangkok หร ือ (or) 

   
 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัEงที� 1/ 

2564 ในวนัจนัทรท์ี� 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุอะคาเดมีของบริษัทฯ เลขที� 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ย
ขวาง กทม. โดยวิธีการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(e-EGM) ตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ หรอืที�จะ
พงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2021 on Monday, 8 November 2021, at the Academy Room, No. 102 Rimklong Bangkapi Road, Bangkapi, Huai Khwang 
Bangkok via electronic means (e-EGM) pursuant to the criteria specified in the laws relating to the meeting via electronic means or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
 

Duty Stamp 

Baht 20  



(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัEงนี E ดงันี E 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระท ี� 1 เร ื�องท ี�ประธานฯ แจ้งใหท้ราบ 
 Agenda 1  Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement 

(ระเบียบวาระนีEเป็นเรื�องเพื�อทราบ จงึไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 
(This Agenda is for acknowledgement; therefore, there is no requirement for vote) 

วาระท ี� 2 พ ิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือหุน้ ประจาํปี 2564 ซ ึ�งประชุมเมื�อวันท ี� 30 เมษายน 2564 
 Agenda 2  To consider and certify the minutes of the FY2021 Annual General Meeting of Shareholders on 30 April 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
   เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท ี� 3 พ ิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบร ิษัทฯ จาํนวน 104,343,606,929.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
147,006,012,651.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 42,662,405,722 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจาํนวน 
208,687,213,859 หุน้ มูลค่าหุน้ท ี�ตราไว้ห ุน้ละ 0.50 บาท 

 Agenda 3 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by Baht 104,343,606,929.50 from the existing 
registered capital of Baht 147,006,012,651.50 to the registered capital of Baht 42,662,405,722 by deducting 
208,687,213,859 unissued shares with a par value of Baht 0.50 per share 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
      เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท ี� 4 พ ิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธิข ้อ l. ใหส้อดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
 Agenda 4 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the memorandum of association of the Company to be in line with 

the decrease of registered capital 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
      เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

  วาระท ี� 5 พ ิจาร ณาอ นุมัติการ เ พ ิ�มทุน จด ท ะเ บียน ข อ งบ ร ิษัท ฯ  จ ําน วน  38,396,165,150.50 บ าท  จากทุน จด ท ะเ บียน เ ดิม 
42,662,405,722 บาท เ ป็นทุนจดทะเบียนจ ํานวน 81,058,570,872.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน  จ ํานวน 
76,792,330,301 หุน้ มูลค่าท ี�ตราไว้ห ุน้ละ 0.50 บาท 

 Agenda 5 To consider and approve the increase of registered capital of the Company of Baht 38,396,165,150.50 from the existing 
registered capital of Baht 42,662,405,722 to the registered capital of Baht 81,058,570,872.50 by issuing 76,792,330,301 
newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per share 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 



 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
      เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

  วาระท ี� 6 พ ิจารณาอนุมัติใหแ้ก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธิ ข ้อ l. ใหส้อดคล้องกับการเพ ิ�มทุนจดทะเบียน 
 Agenda 6 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the memorandum of association of the Company to be in line with 

the increase of registered capital 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
      เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท ี� 7 พ ิจาร ณาอ นุมัติการ อ อ กใ บ สําคัญแ สด งสิท ธ ิท ี�จ ะซ ืmอ ห ุ้น สามัญข อ งบ ร ิษัท ฯ  คร ัmงท ี�  5 (AQ-W5) จ ําน วน ไม่เ กิน 
42,662,405,722 หน่วย เพ ื�อจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถ ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) โดยมีอ ัตราการ
จัดสรรเทา่กับ 2 ห ุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

 Agenda 7 To consider and approved the issuance of the warrants to purchase newly issued ordinary shares of the Company No. 5 (AQ-
W5) in the number not over than 42,662,405,722 units for allocation to existing shareholders of the Company in proportion to 
their respective shareholdings at the ratio of 2 existing ordinary shares to 1 unit of warrant 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
      เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท ี� 8 พ ิจารณาอนุมัติจัดสรรหุน้สามัญเพิ�มทุนจาํนวน 76,792,330,301 หุน้ มูลค่าท ี�ตราไว้ห ุน้ละ 0.50 บาท เพ ื�อเสนอขายเพ ื�อ
รองร ับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให ้แก่ผู้ถ ือหุ้น เดิม (Rights Offering) และ/หร ือ  เพ ื�อ เสนอขายให ้แ ก่
บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) และเพ ื�อรองร ับการใช้สิทธ ิของ
ผู้ถ ือใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ี�จะซ ืmอห ุน้สามัญของบร ิษัทฯ คร ัmงท ี� 5 (AQ-W5) 

 Agenda 8 To consider and approve the allocation of 76,792,330,301 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per 
share to the existing shareholders (Rights Offering) and/or to the specific investors (Private Placement) under General Mandate 
basis and for the exercise of the right to purchase newly issued ordinary shares under the AQ-W5 Warrants 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
      เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท ี� 9 พ ิจารณาเร ื�องอ ื�น ๆ  (ถ้ามี)  
Agenda 9 Other businesses (if any)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
   เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove   งดออกเสียง / Abstain 

 



(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีEใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัEนไมถ่กูตอ้งและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 
the Shareholder.    

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

 In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and 
vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
 
 
 
 
 
 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form 

 
 

 

 ลงชื�อ/Signature ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 
 (                                                          ) 

 ลงชื�อ/Signature ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 

 ลงชื�อ/Signature ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 

 ลงชื�อ/Signature ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
 (                                                          ) 

 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 

the number of shares to several proxies to vote separately.  

2. วาระเลือกตัEงกรรรมการสามารถเลือกตัEงกรรมการทัEงชดุหรอืเลือกตัEงกรรมการเป็นรายบคุคล 
 Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.  
ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder 
in the Regular Continued Proxy Form B. as enclosed.  

  



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of AQ Estate Public Company Limited in respect of   
 ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัEงที� 1/2564 ในวนัจนัทรท์ี� 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุอะคาเดมีของบริษัทฯ เลขที� 102 
ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. โดยวิธีการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์(e-EGM) ตามหลักเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย  
 The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 on Monday, 8 November 2021, at the Academy Room, No. 
102 Rimklong Bangkapi Road, Bangkapi, Huai Khwang Bangkok via electronic means (e-EGM) pursuant to the criteria specified in 
the laws relating to the meeting via electronic means or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

   

วาระท ี� เร ื�อง . 
Agenda No Subject:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย/Approve   ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

วาระท ี� เร ื�อง . 
Agenda No Subject:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย/Approve   ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

วาระท ี� เร ื�อง . 
Agenda No Subject:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย/Approve   ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

วาระท ี� เร ื�อง . 
Agenda No Subject:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย/Approve   ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

วาระท ี� เร ื�อง . 
Agenda No Subject:  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี E 
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย/Approve   ไมเ่ห็นดว้ย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 





  สิงทีส่งมาด้วย 7 

1 
 

ข้อปฎิบัตสิาํหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีมีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามทีระบุไว ้มายัง
บริษัทภายใน วันที  พฤศจิกายน  เมือบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชือผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแลว้ ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 

สาํหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที์ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วนัก่อน
วนัประชุม  

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นทีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์จะต้องแจ้งความประสงคที์จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธี
ดังต่อไปนี 

1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

กรณีผู้ถอืหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง 
E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) (เอกสารแนบที 8) โดยขอให้
ท่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สาํหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม  

2. แนบสาํเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM  
2.1 ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผู้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาเอกสารแสดงตนทีราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจาํตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลียนแปลงชือ-สกุล 
ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อืนเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแลว้ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตรประจาํตัว
ข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุและลง
ลายมือชือรับรองสาํเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตร
ประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุ
และลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 
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2.2 ผู้ถือหุ้นทีเป็นนิติบุคคล 

 กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึงรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ทีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนา
บัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่
หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกต้อง 

 กรณีทีมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแลว้ 

o สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึงรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ทีมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสาํเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนา
บัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทียังไม่
หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกต้อง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามทีได้กล่าว
ข้างต้น 

กรณีทีเอกสารหรือหลักฐานทีได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารคาํแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึงลงนามรับรองคาํแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน 
(ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสาร
ประกอบต่าง  ๆ(ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวนัที 3 พฤศจิกายน 2564) 
 ช่องทาง E-Mail : sarunrot@aqestate.com 

 ช่องทางไปรษณีย ์: บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน)102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพ  (หน่วยงานเลขานุการบริษัท)  
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแลว้ ท่าน
จะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึงจะเป็น Link สาํหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้
งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีทียัง
ไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวนัที 5 พฤศจิกายน 2564 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตังโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึงสามารถ download ได้ดังนี 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https: / / apps. apple. com/ th/ app/ zoom- cloud-
meetings/id546505307 
 

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

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริมเมือ
ถึงเวลาประชุมเท่านัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขทีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึงเท่านัน กรณีทีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด  ๆระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 
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6. กรณีทีผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ 
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทีระบุไวใ้น E-Mail ทีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 

*** การประชุม E-EGM นีจะเป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน และจะไม่มีการจัดสถานทีการ
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นไม่เดินทางมาทีบริษัท*** 

 

กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

สาํหรับผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ
ท่านอืนเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ (เอกสารแนบที 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงตามทีบริษัทได้กําหนดไวพ้ร้อม
เอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันทีข้อมูลถงึบริษัทฯ) ผ่านช่องทางต่อไปนี 

 ทางอีเมล ์: sarunrot@aqestate.com 

 ทางไปรษณีย:์ บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพ  (หน่วยงานเลขานุการบริษัท) 

หมายเหตุ : กรณีทีผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามทีท่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึงในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึงเท่านันไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและด
ดูแลหุ้น  

กรุณานําส่งข้อมูลต่อไปนี  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์  บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอํานาจ พร้อมประทับตรา
สาํคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทo 
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
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5. สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง 

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี 

 ทางอีเมล ์: sarunrot@aqestate.com 

 ทางไปรษณีย:์ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพ  (หน่วยงานเลขานุการบริษัท)  

 

การส่งคําแนะนําหรือคาํถามเกียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกียวข้องกับ
วาระใดๆ ซึงจะพิจารณาในการประชุม E-EGM  

 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะส่งคาํแนะนําหรือคาํถามต่าง  ๆสามารถกระทําได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี 

1. ส่งคาํแนะนําหรือคาํถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี 

 อีเมล ์: sarunrot@aqestate.com 

 โทรศัพท์ : - ต่อ   
 ทางไปรษณีย ์: เลขานุการบริษัท 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพ  โทร  ตอ่  

2. ส่งคาํแนะนําหรือคาํถามระหว่างการประชุม สาํหรับผู้ทีเข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ
ชือและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนทีจะมีการส่ง
คาํแนะนําหรือคาํถามทุกครัง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคาํแนะนําและคาํถามระหว่างประชุม ดังนี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึงผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนทีอุปกรณข์อง
ตนเอง หลังจากทีเจ้าหน้าทีควบคุมระบบส่งคาํเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลังจากทีสนทนาเสร็จทุกครัง (สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมทีถูก
จัดส่งไปยังอีเมลข์องผู้เข้าร่วมประชุม) 

 

ทังนี หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกียวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที ดังนี 

1. เรืองการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อ
เลขานุการบริษัทเพือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 
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2. เรืองขันตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีทียืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทีระบุ
ไวใ้น E-Mail ทีจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 
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วนัที......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 
(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง..................................... 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 
สญัชาต.ิ.......................บา้นเลขที........................ถนน......................................ตาํบล/แขวง................................ 
Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 
อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of AQ Estate public company limited 

โดยถือหุน้รวมทังสิ น ........................................................................................ หุน้ 
Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงชือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder  

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

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of AQ Estate Public Company Limited 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ 1/2564  
                         I would like to participate the E-AGM for Extraordinary General Meeting No.1/ 2021 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉันทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวธีิการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g 
                                         อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
 E-Mail        Please fil in the blank.       พ 
                                         โทรศพัทม์ือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพือยนืยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 7 วธีิการเขา้ร่วมประชุม ภายในวนัที 3 พฤศจิกายน  
                        Please submit the required document per an attachment 7 by 3 November 2021 
                 (5)  เมือไดรั้บการยนืยนัตวัตน บริษทัฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวธีิการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอีเมลทีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 ()  ในวนัประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถ้ือหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว ้สาํหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 








