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 วนัที� 25 มีนาคม 2565 

เรื�อง แจ้งสทิธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. หนงัสอืแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 2. ใบจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 3. ใบรับรองสทิธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุซึ�งออกโดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 4. เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท              

 ผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั �น 

 5. หนงัสอืมอบอํานาจสําหรับการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) 

 6. แผนที�สถานที�รับจองซื �อและรับชําระเงินค่าจองซื �อหุ้น 

ตามที� ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2564 ของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื�อวันที� 8 

พฤศจิกายน 2564 ได้อนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 38,���,���,150.50 บาท ( สามหมื�นแปดพันสามร้อย

เก้าสิบหกล้านหนึ�งแสนหกหมื�นห้าพันหนึ�งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์ ) จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 42,���,���,722 

บาท ( สี�หมื�นสองพันหกร้อยหกสิบสองล้านสี�แสนห้าพันเจ็ดร้อยยี�สิบสองบาทถ้วน ) เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

��,���,���,872.50 บาท (แปดหมื�นหนึ�งพนัห้าสบิแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื�นแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ ) โดยออก

หุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 76,���,���,301 หุ้น ( เจ็ดหมื�นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนสามหมื�นสามร้อยหนึ�งหุ้น ) 

มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื�อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) และ/หรือ เพื�อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป (General 

Mandate) และเพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั �งที� 5 (AQ-W5) นั �น 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 3/2565 เมื�อวันที� 16 มีนาคม 2565 ซึ�งได้พิจารณาและอนุมัติการออกและ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 25,597,443,434 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระ

แล้วของบริษัทฯ ณ วนัที�คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุัติการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ในราคา

หุ้นละ 0.50 บาท ในอตัราสว่นการจดัสรร 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามญัเพิ�มทุน  

ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้ น เ ดิมมีสิทธิจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเ กินก ว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที� กําหนดไว้ไ ด้ 

(Oversubscription) โดยการแสดงความจํานงการจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเกินสิทธิในใบจองซื �อหุ้ นสามัญในคราว

เดียวกบัการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสทิธิและต้องชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จองซื �อเกินสิทธิทั �งจํานวน ทั �งนี � ผู้ ถือ

หุ้ นที�จองซื �อหุ้ นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ นที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื�อมีหุ้ นสามัญเพิ�มทุนคงเหลืออัน

เนื�องมาจากการคํานวณ และ/หรือ การจองซื �อของผู้ ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย
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จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้นในจํานวนที�เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสดัส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน 

ทั �งนี � หลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุเกินกว่าสทิธิมีดังต่อไปนี � 

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ 

กรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลอืมากกว่าหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสทิธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนคงเหลือ

ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�แสดงความจํานงในการจองซื �อหุ้นเกินกว่าสทิธิของตนและชําระค่าจองซื �อหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วทั �งหมดทกุรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอจองซื �อเกินกว่าสทิธิของตน (ในกรณีที�มีเศษของหุ้น

สามญัเพิ�มทนุที�เกิดจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) 

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือ

หุ้นที�จองซื �อหุ้นเกินกว่าสทิธิ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้น

นั �นทิ �ง) ทั �งนี � จํานวนหุ้นที�มีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้

จองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ว  

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จอง

ซื �อเกินกว่าสทิธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อ

เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั �น (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษ

ของหุ้นนั �นทิ �ง) โดยจํานวนหุ้นที�มีสทิธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นสามัญเพิ�มทนุที�ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละ

รายจองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ว 

การจดัสรรหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อหุ้น

เกินกว่าสิทธิรายใด ถือครองหุ้ นของบริษัทฯ ในลักษณะที� เพิ�มขึ �นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที� ต้องทํา คําเสนอซื �อ              

(Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ

วิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ  

ทั �งนี �บริษัทได้แจ้งวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิในการจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้ น 

(Record Date) คือวนัที� �� มีนาคม 2565 และบริษัทกําหนดวนัจองซื �อและชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�จะเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที� 22 เมษายน และ 25 – 28 เมษายน 2565 ในช่วง

เวลาทําการ รวม 5 วันทําการโดยมีรายละเอียดของการจดัสรรตามที�ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน

ตามสดัสว่นการถือหุ้นที�สง่มาด้วยนี � (สิ�งที�สง่มาด้วย 1) 
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บริษัทจึงเรียนมาเพื�อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนซึ�งมีจํานวนตามที�ระบุในใบรับรองสิทธิการ

จองซื �อหุ้นซึ�งออกโดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3) โดยรายละเอียดการจอง

ซื �อหุ้นสามญัดงักลา่วเป็นไปตามที�ระบุในหนังสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�สง่มาด้วยนี � (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดับที� 1)  

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายอวยชยั กุลทิพย์มนตรี) 

ประธานกรรมการ 



 

1 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

 

ส่วนที� 1   

ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

1. ชื�อและสถานที�ตั �งที�ติดต่อได้ของบริษัทฯ 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) 

เลขที� 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

หมายเลขโทรศพัท์ : 02-033-5555 

หมายเลขโทรสาร : 02-033-5566 

เว็บไซต์บริษัท : http://www.aqestate.com 

 

2. วัน เดือน ปี และครั�งที�ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถอืหุ้นซึ�งได้มีมติให้จดัสรรหุ้น

สามัญเพิ�มทุน 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 6/2564 :  เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2564 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2564 : เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2564 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� �/2565 :  เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2565 

 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� �/2565 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2565 ตามที�ได้รับมอบหมายจากที�

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติที�สาํคญัเกี�ยวกบัการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ�มทนุ ดงัต่อไปนี �  

3.1 หุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้วก่อนการ

เพิ�มทนุ  

: 42,662,405,722.00 บาท มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทุนที�จะ ชําระเพิ�มสําห รับการ

จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้ น เ ดิมของบ ริษัทฯ  ตาม

สดัสว่นการถือหุ้น 

: 12,798,721,717.00 บาท มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

ทุนจดทะเบียนชําระแล้วหลงัการ

เพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ น เ ดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น 

(กรณีที� มีการจองซื �อหุ้ นสามัญ

เพิ�มทนุครบทั �งจํานวน) 

: 55,461,127,439.00 บาท มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

จํานวนหุ้นที�จะจดัสรร : 25,597,443,434 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
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อตัราสว่นการจองซื �อ : 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้นสามญัใหม่ 

ราคาที�เสนอขาย : 0.024 บาทต่อหุ้น 

วิธีการจดัสรร : 1. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ

ที�ได้รับการจัดสรรผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั �ง

จํานวนที�จองซื �อ 

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิที�ได้รับการ

จัดสรร (Oversubscription) ผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวจะต้องแสดง

ความจํานงการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินสิทธิในใบจองซื �อหุ้น

สามญัในคราวเดียวกบัการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสิทธิและ

ต้องชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จองซื �อเกินสทิธิทั �งจํานวน 

3. ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนคงเหลืออันเนื�องมาจากการคํานวณ 

และ/หรือ การจองซื �อของผู้ ถือหุ้ นเดิมให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มี

อํานาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�คงเหลือ

ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้นใน

จํานวนที�เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกใน

ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั �งนี � หลักเกณฑ์สําหรับการจองซื �อหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสทิธิมีดงัต่อไปนี � 

3.1 กรณีที�มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที�จองซื �อเกิน

กว่าสทิธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนคงเหลือดังกล่าว

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�แสดงความจํานงในการจอง

ซื �อหุ้นเกินกว่าสทิธิของตนและชําระค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�ม

ทนุดังกล่าวทั �งหมดทุกรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอ

จองซื �อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุที�เกิดจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) 

3.2 กรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที�จองซื �อเกิน

กว่าสทิธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะ

ได้รับการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น

ที�จองซื �อหุ้ นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที� มีเศษของหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุที�เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้น

นั �นทิ �ง) ทั �งนี � จํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่

เกินจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้

จองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนคงเหลือจากการจัดสรร

ตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จอง

ซื �อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่



 

3 

 

ครบ ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที�จอง

ซื �อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั �น (ในกรณีที�มีเศษ

ของหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษ

ของหุ้นนั �นทิ �ง) โดยจํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจัดสรร

จะไม่เกินจํานวนหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละ

รายจองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ว 

การจดัสรรหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี

ใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใด ถือ

ครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที�เพิ�มขึ �นจนถงึ หรือข้ามผ่านจุดที�ต้อง

ทํ า คํา เสนอ ซื �อ  ( Tender Offer)  ตามที� กํ าหนดในประกา ศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที�  ทจ. 12/2554 เ รื�อง หลักเกณฑ์ 

เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ 

4. วันกําหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 3/2565 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 16 มีนาคม 2565 ตามที�ได้รับมอบหมายจากที�

ประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มี

สทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 31 มีนาคม 2565 

 

5. กําหนดการจองซื �อและรับชําระเงนิค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

5.1. ระยะเวลาการจองซื �อ และรับชําระเงนิค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ตั �งแต่วนัที� 22 เมษายน 2565 ถงึวนัที� 28 เมษายน 2565 (รวม 5 วนัทําการ) ตั �งแต่เวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. 

5.2. สถานที�รับจองซื �อและรับชําระเงนิค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

เลขที� 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

หมายเลขโทรศพัท์ : 02-033-5555 

หมายเลขโทรสาร : 02-033-5566 

สําหรับผู้ ถือหุ้ นที�ถือหุ้ นในระบบไร้ใบหุ้ น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที�ผู้ ถือหุ้ นมีบัญชีซื �อขาย

หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื�อให้บริษัทหลกัทรัพย์นั �นๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื�น

เรื�องให้แก่บริษัทฯ ณ สถานที�รับจองซื �อตามที�แสดงข้างต้น 

5.3. การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

5.3.1. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที�ได้รับการจัดสรรผู้ ถือหุ้นรายดังกล่าว

จะได้รับการจดัสรรทั �งจํานวนที�จองซื �อ 

5.3.2. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิที�ได้รับการจัดสรร (Oversubscription) ผู้ ถือหุ้นรายดังกล่าว

จะต้องแสดงความจํานงการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินสทิธิในใบจองซื �อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื �อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุตามสทิธิและต้องชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�จองซื �อเกินสทิธิทั �งจํานวน 
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5.3.3. ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลอือันเนื�องมาจากการคํานวณ และ/หรือ การจองซื �อของผู้ ถือหุ้นเดิม

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและ

ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�ประสงค์จะ

จองซื �อหุ้นในจํานวนที�เกินกว่าสทิธิของตนได้ตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั �งนี � 

หลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุเกินกว่าสทิธิมีดงัต่อไปนี � 

5.3.3.1. กรณีที�มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้ นที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุคงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�แสดงความจํานงในการจองซื �อ

หุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนและชําระค่าจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าวทั �งหมดทุกรายตาม

จํานวนที�แสดงความจํานงขอจองซื �อเกินกว่าสทิธิของตน (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นสามัญเพิ�มทุน

ที�เกิดจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) 

5.3.3.2. กรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลอืน้อยกว่าหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสทิธิ 

(ก) ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสดัสว่นการถือ

หุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นที�จองซื �อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�เกิด

จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) ทั �งนี � จํานวนหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่

เกินจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื �อและชําระค่าจองซื �อแล้ว 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุคงเหลอืจากการจดัสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสทิธิแต่ละรายและยงัได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั �น (ในกรณีที�มีเศษของ

หุ้นสามัญเพิ�มทุนที�เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั �นทิ �ง) โดยจํานวนหุ้นที�มีสิทธิ

ได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื �อและชําระ

ค่าจองซื �อแล้ว 

การจดัสรรหุ้นที�จองซื �อเกินกว่าสทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื �อ

หุ้นเกินกว่าสทิธิรายใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที�เพิ�มขึ �นจนถึง หรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอ

ซื �อ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ 

เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ 

 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการ

ดําเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ ซึ�งรวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงเรื�องดงัต่อไปนี � 

1. พิจารณากําหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เช่น การกําหนดราคาขาย  ทั �งนี � การเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะกําหนดราคาไม่ตํ�ากว่า 0.024 บาท ซึ�งเป็น

ราคาเสนอขายที�ตํ�ากว่ามลูค่าหุ้นที�ตราไว้ของบริษัทฯ เนื�องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสม และ/หรือ การ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยจะกําหนดราคาเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ�มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทั�วไป  (General 

Mandate) ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) และ/หรือ ไม่ตํ�ากว่า 0.024 บาทต่อหุ้น 

โดยเสนอขายได้เป็นครั �งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื �อ การชําระค่าหุ้ น 

เงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักลา่ว 
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2. การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง รวมทั �ง ดําเนินการต่าง ๆ อัน

เกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว และ 

3. ลงนามในเอกสารคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนัต่างๆ  และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ�มทุนดังกล่าว ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคําขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและ

หลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท

ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื�นใดอันจําเป็นและสมควร

เกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักลา่ว และแต่งตั �งและมอบหมายบุคคลอื�นที�มีความเหมาะสมให้

เป็นผู้ รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น 

 
5.4. การสละสิทธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื �อ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื �อภายในระยะเวลาที�กําหนด หรือไม่ได้ชําระเงินค่าหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน

ได้ตามระยะเวลาที�กําหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นได้สละสทิธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุในครั �งนี �  

 

5.5. เอกสารที�ใช้ประกอบการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน  

ผู้จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ จะต้องยื�นเอกสารประกอบการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ดงันี � 

5.5.1. ใบจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 2) ที�กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน โดยจะต้อง

ระบจํุานวนหุ้นที�ผู้จองซื �อแต่ละรายต้องการจองซื �อตามสิทธิ ตามที�แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื �อ

หุ้นสามัญเพิ�มทุน และต้องระบุจํานวนหุ้นที�ผู้ จองซื �อต้องการจองซื �อเกินกว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจน 

พร้อมลงลายมือชื�อผู้จองซื �อ และในกรณีที�ผู้ จองซื �อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิติบคุคลนั �น พร้อมประทบัตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นสามารถยื�นใบจองซื �อหุ้น

สามญัเพิ�มทนุ จํานวน 1 ใบ ต่อใบรับรองสทิธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 1 ฉบบัเท่านั �น 

5.5.2. หลกัฐานการชําระเงิน (แล้วแต่กรณี) 

5.5.2.1. ในกรณีที�ชําระค่าจองซื �อด้วยเช็ค หรือดร๊าฟท์ (ที�สามารถเรียกเก็บได้จากสํานักหักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการเท่านั �น) ให้ระบุชื�อ-นามสกุล เลขที�บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือเลขที�หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) เบอร์โทรศัพท์ของผู้จองซื �อที�สามารถ

ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค หรือดร๊าฟท์ 

5.5.2.2. ในกรณีที�ชําระค่าจองซื �อด้วยการโอนเงินให้แนบหลกัฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบจองซื �อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุ โดยระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึ�งสามารถดไูด้จากใบรับรองสิทธิการจองซื �อ

หุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

5.5.3. ใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุน (สิ�งที�ส่งมาด้วย 3) ซึ�งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืฉบบันี � 
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5.5.4. หนงัสอืมอบอํานาจให้กระทําการแทน (สิ�งที�ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที�

มอบหมายให้ผู้ รับมอบอํานาจมากระทําการแทน) พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื �อ

และผู้ รับมอบอํานาจ ซึ�งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

5.5.5. สําหรับผู้ ถือหุ้ นที�จองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงค์ที�จะรับเงินค่าจองซื �อหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุที�ไม่ได้รับจดัสรรคืนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 

ให้ผู้ จองซื �อแนบสําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั �น ของธนาคาร

ดังกล่าวข้างต้น ซึ�งเปิดไว้ในนามของผู้จองซื �อ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วย นอกเหนือจาก

ธนาคารที�ระบไุว้ ผู้จองซื �อจะได้รับเงินคืนเป็นเช็ค     

5.5.6. เอกสารประกอบการแสดงตน 

(ก) ผู้จองซื �อที�เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมลง

ลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีที�ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ให้แนบบัตร

ประจําตัวที�หน่วยงานราชการออกให้  พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้านที�มีเลขประจําตัว

ประชาชน  พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื �อเป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบ

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา / มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ

สาํเนาทะเบียนบ้านที�ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกต้อง)  

ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงชื�อ/นามสกุล ซึ�งทําให้ชื�อ/นามสกุลไม่ตรงกับชื�อผู้ ถือหุ้นตามที�

ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื �อหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุ ให้แนบสาํเนาเอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า 

ใบแจ้งเปลี�ยนชื�อ/นามสกลุ เป็นต้น พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  

(ข) ผู้จองซื �อที�เป็นบุคคลธรรมดาซึ�งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา

หนงัสอืเดินทาง พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกต้อง  

(ค) ผู้จองซื �อที�เป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องแนบสําเนาหนังสอืรับรองที�ออก

โดยกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม

แนบตัวอย่างลายมือชื�อของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน สาํเนาใบต่างด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิติบคุคลซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง  

(ง) ผู้จองซื �อที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องแนบสําเนาหนังสือสําคัญการ

จดัตั �งบริษัท สาํเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ สาํเนาข้อบงัคบั และสาํเนาหนงัสือรับรองฉบับล่าสดุ 

(หรือเอกสารอื�นในทํานองเดียวกนัซึ�งออกภายใต้บงัคบัของประเทศที�นิติบุคคลดังกล่าวจัดตั �ง

ขึ �น) ซึ�งออกโดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของประเทศนั �นๆ ที�ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจอง

ซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติ

บุคคลและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื�อของผู้ มี

อํานาจลงนามของนิติบคุคลและสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ มีอํานาจลงนามซึ�งลงลายมือชื�อ

รับรองสาํเนาถกูต้อง  นอกจากนี �หนงัสอืสาํคญัการจดัตั �งบริษัทจะต้องแสดงชื�อของนิติบุคคล 
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ผู้ มีอํานาจลงนาม ที�อยู่ของสาํนกังานใหญ่ และเงื�อนไขในการลงนามของผู้ มีอํานาจลงนาม  

หมายเหต:ุ  สาํเนาเอกสารประกอบการจองซื �อหุ้นของนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ

ซึ�งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื�อโดย 

เจ้าหน้าที� Notary Public และต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที�ของสถานทูต

ไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศที�เอกสารดังกล่าวได้จัดทําขึ �น หรือรับรอง

ความถกูต้อง ที�มีอายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

ทั �งนี � ลายมือชื�อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื�อที�ลงนามในเอกสาร

ประกอบการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

 

5.6. ขั �นตอนและวิธีการจองซื �อและชําระเงนิค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

5.6.1. การจองซื �อ 

ผู้ ถือหุ้ นที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื �อหุ้ น

สามญัเพิ�มทนุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 2) พร้อมทั �งระบจํุานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ประสงค์จะจองซื �อทั �งในส่วนที�

จองซื �อตามสทิธิและเกินกว่าสทิธิ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมทั �งลงลายมือชื�อผู้จองซื �อ  (หรือ

ผู้ รับมอบอํานาจ) จะต้องยื�นเอกสารประกอบการจองซื �อ (ตามรายละเอียดที�ระบใุน ข้อ 5.5) ณ สถานที�

จองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ พร้อมทั �งชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเต็มจํานวนที�จอง ทั �งส่วนที�จอง

ซื �อตามสทิธิและเกินกว่าสทิธิให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาการจองซื �อและการชําระค่าจองซื �อหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุที�กําหนด  

ในการชําระค่าจองซื �อ ให้ชําระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ�งดังต่อไปนี � 

1) กรณีชําระเงินด้วยเช็ค หรือดร๊าฟท์ 

การชําระเงินด้วยเช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั�งจ่าย “ บมจ. เอคิว เอสเตท เพื�อการจองซื �อ

หุ้นสามัญเพิ�มทุน” โดยบริษัทฯ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีกรุงเทพฯ

เท่านั �นสาํหรับผู้ ถือหุ้นที�มีความประสงค์ที�จะชําระเงินด้วยเช็คหรือดร๊าฟท์นั �น จะสามารถทําการ

จองซื �อได้ตั �งแต่วนัที� 22 เมษายน 2565 ตั �งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที� 27 เมษายน 

2565 ตั �งแต่เวลา 09.00 น. ถึงก่อนเวลา 12.00 น. โดยเช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องไม่ลงวันที�

หลงัจากวนัที� 27 เมษายน 2565 และกรุณาระบุชื�อ นามสกุล เลขที�บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือเลขที�หนงัสอืเดินทาง (แล้วแต่กรณี)  และเบอร์โทรศัพท์ของผู้จองซื �อที�สามารถติดต่อได้ ไว้

ด้านหลงัเช็ค หรือดร๊าฟท์ด้วย 

บริษัทฯ งดรับชําระเงนิค่าจองซื �อด้วยเช็ค หรือดร๊าฟท์ทางไปรษณีย์  

 

2) การชําระเงินด้วยการโอนเงินให้ชําระค่าจองซื �อโดยการฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ  ตาม

รายละเอียดดงัต่อไปนี �  
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ทั �งนี �การโอนเงินดงักล่าว สามารถทําได้ตั �งแต่วันที� 22 เมษายน 2565 ถึงวันที� 28 เมษายน 2565 

ระหว่างเวลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื �อ ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรอง

สทิธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื �อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ น

เท่านั �น หากผู้ ถือหุ้ นจองซื �อด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที�จะได้รับการจัดสรรหุ้ น

สามญัเพิ�มทุน ของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวใน

เอกสารประกอบการจองซื �อชุดเดียวกัน ผู้ จองซื �ออาจได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน  ไม่ครบตามสิทธิ

ทั �งหมดที�มีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุ  ให้แก่ผู้จองซื �อตามที�เห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ให้แก่ผู้จองซื �อรายดงักลา่ว 

5.7. การคืนเงนิค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน  

ในกรณีที�ผู้จองซื �อไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนไม่ครบเต็มตามจํานวนที�

จองซื �อหรือไม่ได้รับหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที�จองซื �อเกินสิทธิไม่ครบเต็มจํานวนตามที�จองซื �อ 

บริษัทฯ จะคืนค่าจองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนสําหรับส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยไม่มี

ดอกเบี �ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันทําการนับตั �งแต่วันสิ �นสดุกําหนดระยะเวลาการจองซื �อและ

ชําระค่าจองซื �อ ตามวิธีการใดวิธีการหนึ�งดงัต่อไปนี � 

ก) โอนเงินเข้าบญัชีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ เท่านั �น 

สาํหรับผู้จองซื �อที�มีความประสงค์ที�จะให้บริษัทฯคืนเงินค่าจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ไม่ได้รับจัดสรรคืนผ่านการ

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ให้ผู้จองซื �อแนบสาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เท่านั �น ของ

ธนาคารดังกล่าวข้างต้นที�ประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ�งเปิดไว้ในนามของผู้ จองซื �อพร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้องมาด้วย 

ข) เช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื �อเท่านั �น 

สาํหรับผู้จองซื �อที�ไม่ได้แนบสาํเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีเงินฝาก หรือไม่มีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนามของ

ผู้จองซื �อกบัธนาคารต่างๆตามที�ระบไุว้ใน 5.7(ก) หรือมีความประสงค์ที�จะรับการคืนเงินค่าจองซื �อผ่านทางเช็ค

นั �น บริษัทฯจะจดัสง่เช็คคืนเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้จองซื �อตามที�อยู่ของผู้จองซื �อระบุในใบจองซื �อ 

หรือที�ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565  

ธนาคาร  : กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

 สาขา : ศรีย่าน 

 ชื�อบญัชี : บมจ. เอคิว เอสเตท เพื�อการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

ประเภทบญัชี : กระแสรายวัน 

 เลขที�บญัชี : ���-�-�����-� 
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หมายเหต:ุ   ผู้จองซื �อจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที�เกิดขึ �นจากเช็คคืนเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�

ไม่ได้รับการจดัสรรด้วยตนเอง 

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทฯได้จัดส่งเช็คคืนเงินให้แก่ผู้จองซื �อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ปรากฏใน

ทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันที� �� มีนาคม 2565 แล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซื �อได้รับเงินค่าจองซื �อในส่วนที�ไม่ได้รับการ

จดัสรรคืนโดยชอบแล้ว และผู้จองซื �อไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือ ค่าเสยีหายใดๆจากบริษัทฯ อีก 

5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซื �อสามารถเลอืกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี � 

5.8.1. ในกรณีที�ผู้ จองซื �อประสงค์จะขอรับใบหุ้ นในชื�อของผู้ จองซื �อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์       

(ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ  จะส่งมอบ        

ใบหุ้น ตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อ

และที�อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน ซึ�งใน

กรณีนี � ผู้จองซื �อจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ที�ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่า

จะได้รับใบหุ้น ซึ�งผู้จองซื �ออาจได้รับใบหุ้น ภายหลงัจากที�หุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติ

ให้เข้าทําการซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว  

5.8.2. ในกรณีที�ผู้ จองซื �อประสงค์จะฝากหุ้ นสามัญเพิ�มทุน ไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ�งผู้ จองซื �อมี

บญัชีซื �อขายหลกัทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นสามัญเพิ�มทุน ที�ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ 

“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และ

บริษัทหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญเพิ�มทุน ที�ผู้ จองซื �อฝากไว้ และออกหลกัฐาน

การฝากให้แก่ผู้จองซื �อ ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน ซึ�งในกรณีนี � ผู้

จองซื �อจะสามารถขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุน ที�ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที�ตลาด

หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้ นสามัญเพิ�มทุน  ทําการซื �อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีนี �                 

ชื�อของผู้จองซื �อจะต้องตรงกับชื�อของเจ้าของบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์ที�ผู้ จองซื �อประสงค์จะฝากหุ้น

สามัญเพิ�มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั �น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที�จะ

ดําเนินการออกใบหุ้น ให้แก่ผู้จองซื �อตามข้อ 5.8.1 แทน 

5.8.3. ในกรณีที�ผู้จองซื �อประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 

600 บริษัทฯจะดําเนินการนําหุ้นที�ได้รับจดัสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั” โดยผู้จองซื �อจะต้องกรอกข้อมลูพร้อมลงลายมือชื�อผู้จองซื �อใน “เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจอง

ซื �อหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 

เท่านั �น” (สิ�งที�สง่มาด้วย 4) และกรอกข้อมลูใน “แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดงักลา่วให้แก่ตวัแทนรับจองซื �อด้วย โดยศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามัญเพิ�มทุน เข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื �อหุ้น และ

ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื �อภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน ซึ�งใน

กรณีนี � ผู้จองซื �อจะสามารถขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน ที�ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที�ตลาด

หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ�มทนุ ทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์และหากผู้จองซื �อต้องการ
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ถอนหลกัทรัพย์ดงักลา่วสามารถติดต่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ�งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์

ตามอตัราที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด  

 

ในกรณีที�ผู้จองซื �อรายใดกรอกรายละเอียดการสง่มอบหลกัทรัพย์ไม่ชัดเจน หรือไม่ได้ระบุวิธีการที�จะให้บริษัท

ฯ สง่มอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการออกใบหุ้น ให้แก่ผู้

จองซื �อตามข้อ 5.8.1 แทน 

 

5.9. ข้อมูลสําคัญอื�นๆ เกี�ยวกับการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

5.9.1. การจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษัทฯ ซึ�งได้ชําระเงินค่าจองซื �อแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือเพิกถอนได้ 

5.9.2. ผู้ ถือหุ้นที�จองซื �อจะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ลงชื�อรับจากเจ้าหน้าที�

ผู้ รับจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เพื�อเป็นหลกัฐานในการรับจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน โดยการจองซื �อจะ

สมบรูณ์ก็ต่อเมื�อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

5.9.3. หากจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที�บริษัท

ฯ ได้รับชําระไม่ว่าทั �งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามภายในระยะเวลาการจองซื �อและการ

ชําระค่าจองซื �อที�กําหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วสละสิทธิในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

โดยบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที�จะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

 อนึ�ง  ในการชําระเงินค่าจองซื �อ  ผู้ ถือหุ้นควรศึกษาวิธีการชําระเงินค่าจองซื �อโดยละเอียด  และ

ปฏิบัติตามวิธีการและเงื�อนไขการชําระเงินค่าจองซื �อดังกล่าว  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตาม

วิธีการและเงื�อนไขการชําระเงินเงินค่าจองที�กําหนด  อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

ค่าจองซื �อได้ภายในระยะเวลาการจองซื �อและชําระค่าจองซื �อ  บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นรายดังกล่าว

สละสทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที�จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

5.9.4. กรณีที�ผู้จองซื �อไม่นําสง่เอกสารตามที�กําหนดภายในระยะเวลาการจองซื �ออันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่

สามารถระบตุวัตนของผู้จองซื �อได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื �อหุ้น

สามญัเพิ�มทนุ และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที�จะไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดังกลา่ว 

5.9.5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลี�ยนเงื�อนไขในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน วิธีการชําระเงินค่า

จองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที�เกี�ยวข้องกับวิธีการจองซื �อหุ้นสามัญ ตามความ

เหมาะสม ในกรณีที�เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจํากัดในการดําเนินงาน ทั �งนี � เพื�อให้เกิดประโยชน์

ต่อการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

 

6. วัตถปุระสงค์การเพิ�มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

บริษัทฯ มีแผนขยายไปยงัธุรกิจพลงังาน ธุรกิจอื�นที�สนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ รวมถึงขยายธุรกิจ เดิม คือ ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึ�งปัจจบุนัมีโครงการที�บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาการลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพลงังานหลายๆ 

โครงการ และรวมไปถงึธุรกิจอื�นๆ ด้วย  ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าเพื�อความคล่องตัวในการจดัหาแหล่ง
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เงินทนุ จะทําให้เพิ�มโอกาสและศกัยภาพในการแข่งขัน จึงเห็นสมควรให้นําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการเพิ�ม

ทนุหุ้นสามญัแบบ General Mandate ซึ�งเป็นเครื�องมือในทางการเงินที�มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

ฯ ในอนาคต  ทั �งนี � การอนมุติัเพิ�มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ จะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเป็น

สาํคญั 

7. ประโยชน์ที�บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน / จดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

การออกและจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบ

มอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) ในครั �งนี �จะทําให้บริษัทฯ สามารถระดมุทนุได้ภายในระยะเวลาอนัสั �น และมีเงินทนุ

หมนุเวียนเพียงพอเพื�อรองรับการดําเนินงานก่อสร้างของบริษัทฯ ข้างต้น นอกจากนั �น บริษัทฯ จะสามารถลดความเสี�ยงที�

เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี �สินจากการกู้ ยืมเงิน และสามารถลด

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ 

8. ประโยชน์ที�ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน / จดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 

8.1. นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัจากหัก

ภาษีและสาํรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดําเนินการ

ตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี�ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั �งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื�อนไขที�การดังกล่าวต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

8.2. ผู้จองซื �อหุ้นเพิ�มทุนครั�งนี �จะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการดําเนินงานเริ�มตั �งแต่งวด 

ผู้ จองซื �อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมในครั �งนี � จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ นบัจากวนัที�มีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที�ได้ยื�นขอจดทะเบียน

ต่อกระทรวงพาณิชย์ ทั �งนี � ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มี

การแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา

มิได้ ดงันั �น ในกรณีที�บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 

8.3. อื�น ๆ 

ไม่มี 

 

9. รายละเอียดอื�นที�จาํเป็นสําหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 

ไม่มี 
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ส่วนที� 2 

ข้อมูลเบื �องต้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)  

 

1. ชื�อและสถานที�ตั �งของบริษัท 

ชื�อ   : บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน)   

สาํนกังานใหญ่  : เลขที� 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  หมายเลขโทรศพัท์ : 02-033-5555 

  หมายเลขโทรสาร : 02-033-5566 

  เว็บไซต์บริษัท : http://www.aqestate.com  

 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บริษัท”) ก่อตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2525 โดยใช้ชื�อ

เริ�มจดัตั �งว่า “บริษัท เครดิตกฤษดาการลงทุน จํากัด” โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเมื�อเริ�มจดัตั �ง 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์

เพื�อประกอบธุรกิจด้านที�อยู่อาศัย ทําการซื �อขายจัดสรรที�ดิน บ้านเดี�ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และทรัพย์สินที�เป็น

อสงัหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื�อทางการค้าว่า “กฤษดานคร” ต่อมาเมื�อเดือนมกราคม 2527 บริษัทฯ ได้เปลี�ยนชื�อบริษัทเป็น 

“บริษัท กฤษดามหานคร จํากัด” จากนั �นบริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมและค้าอสังหาริมทรัพย์ มีชื�อย่อหลกัทรัพย์ “KMC” โดยเริ�มทําการซื �อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื�อวันที� 10 

พฤษภาคม 2534 ต่อมาในวันที� 14 มิถุนายน 2536 บริษัทดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท กฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน) และดําเนินการ

เพิ�มทนุจดทะเบียนจาก 1,050 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท และเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี�ยน

ชื�อจากเดิม เป็น “บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั(มหาชน) และ ใช้ชื�อย่อหลกัทรัพย์ เป็น “AQ” 

ปัจจบุนับริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาและค้าอสงัหาริมทรัพย์ ทั �งแนวราบและแนวสูง 

รวม ทั �ง บ ริก าร ใ ห้ เ ช่ า อสังหา ริม ท รั พ ย์  โด ยมีทุนจ ดท ะ เบี ยน  81,058,570,872.50 บ าท  ชํ าระ เ ต็ มมูล ค่า แ ล้ ว 

42,662,405,722.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 85,324,811,444 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

2.1. ประเภทการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจค้าและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยู่อาศัยเป็นหลกั ทั �งในรูปแบบของบ้านเดี�ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และ ที�อยู่อาศัย

แนวสงู คือ คอนโดมิเนียมพร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลกูค้าซึ�งซื �อที�ดินของบริษัท 

นอกจากนี � บริษัทย่อยของบริษัท ยังดําเนินธุรกิจอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุปลกัษณะ

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทได้ดงัต่อไปนี � 
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1) การซื �อ-ขายที�ดิน เป็นลกัษณะการซื �อที�ดินผืนใหญ่แล้วนํามาแบ่งจัดสรรเป็นแปลงๆ จากนั �นจึงนํามาบริหารและ

พฒันาโครงการให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อน  แล้วจงึขายแก่ผู้ ซื �อรายย่อย 

2) การพัฒนาที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง ซึ�งนับรวมตั �งแต่การจัดสรรพื �นที�ดิน การออกแบบสิ�งปลกูสร้าง การรับเหมา

ก่อสร้าง ไปจนถงึบริการต่าง ๆ เพื�อเพิ�มมลูค่าแก่ที�ดิน เช่น การจดัสรรบ้านพร้อมที�ดิน ซึ�งแบ่งเป็น บ้านเดี�ยว  บ้าน

แฝด  ทาวน์เฮาส์  อาคารพาณิชย์ และ คอนโดมิเนียม 

3) การรับเหมาก่อสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าซึ�งซื �อที�ดินของบริษัท โดยทําการว่าจ้างผู้ รับเหมารายย่อยภายใต้การ

ควบคมุดแูลของเจ้าหน้าที�ของบริษัท 

4) การรับบริหารการขาย รับบริหารการขายให้กับโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์อื�น ๆ โดยมีรายได้จากการบริหาร

การขายตามสดัสว่นยอดขาย 

5) การดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

6) การดําเนินธุรกิจลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า 

บริษัท และกลุม่บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี �ฯ / อัลลาย เทคโนโลยีฯ  / วิทูรธนากร/อควาเรียส

เอสเตท / วิลล่านครินทร์ ฯ / อควาเรียส โฮเท็ลฯ (“กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”) ดําเนินธุรกิจค้าและพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์โดยเน้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื�อที�อยู่อาศยัเป็นหลกั ทั �งในรูปแบบของบ้านเดี�ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ 

และ คอนโดมิเนียม พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บริการที�บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัท ให้กับลกูค้านั �น 

ครอบคลมุตั �งแต่การจัดสรรพื �นที�ดิน การออกแบบสิ�งปลกูสร้าง ไปจนถึงบริการต่าง ๆ เพื�อเพิ�มมูลค่าแก่ที� ดิน ทั �งนี �ลกัษณะ

รูปแบบของบ้านและโครงการ จะถกูกําหนดให้เหมาะสมกบัทําเล สถานที� และลกัษณะลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

กลุม่ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดําเนินการพัฒนาที�ดินโดยการจัดหาและรวบรวมที�ดินให้เป็นผืนใหญ่  แล้วนํามา

แบ่งจดัสรรเป็นแปลงๆ  ตลอดจนพฒันาให้มีถนนและระบบสาธารณปูโภคครบถ้วนก่อนขายแก่ผู้ ซื �อรายย่อย  ซึ�งงานพัฒนา

สาธารณปูโภคโครงการในเบื �องต้นนั �น ได้แก่ งานถมดินแปลงที�ดินและแนวถนน  งานบดอดัลกูรังและหินคลกุถนน  งานถนน

คอนกรีต  งานวางคนัหินและทางเท้า  งานไฟฟ้า (ปักเสา/พาดสาย) งานตกแต่งภูมิทัศน์, งานซุ้มโครงการ/สโมสรและสระ

ว่ายนํ �า เป็นต้น 

สําหรับงานด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะนั �น ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์แต่ละ

บริษัท เป็นผู้ ดูแลงานด้านดังกล่าวของโครงการ เว้นแต่งานบริหารสโมสรและสระว่ายนํ �า จะเปิดให้บริษัทอื�นเช่าและ

บริหารงาน เพื�อให้บริการแก่ลกูค้าในโครงการ อย่างไรก็ดี ณ วนัที� 6 มิถนุายน 2545 กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง

ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั �ง การบริหาร  การควบกิจการ และ การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. 2545 (รก.

2545/46ก/17/17 มิถุนายน 2545) ซึ�งกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลให้พระราชบัญญัติการจัดสรรที�ดิน พ.ศ. 2543 มีความ

สมบรูณ์มากขึ �น ทั �งนี � พระราชบญัญัติดงักลา่วได้ระบวุ่าผู้จดัสรรที�ดินจะพ้นจากหน้าที�บํารุงรักษาสาธารณูปโภคเมื�อได้จัดตั �ง 

”นิติบคุคลหมู่บ้านจดัสรร” หรือ นิติบคุคลตามกฎหมายอื�นเพื�อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปดูแลรักษา ภายในเวลาที�ผู้ จัดสรร

ที�ดินกําหนด หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที�ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรรที�ดินจังหวัดให้

ดําเนินการใด ๆ เพื�อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือ โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนั �นการจัดตั �งนิติ
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บุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎกระทรวงนั �นจะช่วยลดภาระของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ในการดูแลสาธารณูปโภค

และบริการสาธารณะ โดยมีอสงัหาริมทรัพย์ที�ดําเนินการ ณ �� ธันวาคม ����  ดงัต่อไปนี � 

โครงการ เจ้าของโครงการ ทาํเล ประเภทสินค้าที�มใีนโครงการ 

กฤษดาซิตี �เลคแอนด์พาร์ค  

 (โครงการ  30) 

บริษัท ถนนเทพารักษ์ กม.16ต.บางปลา  

อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

 ที�ดินเปล่า 

เอคิว เซดิ (โครงการ �� เฟส�) อลัลาย ถนนพหลโยธิน-รังสิต ต.คลอง

หนึ�ง  อ.คลองหลวงปทมุธานี 

บ้านแฝด 2 ชั �น  86 ยนิูต 

การ์เด้น พระราม 9 วิทรูธนากร ถนนจตรุทิศ พระรามเก้า อาคารชดุ 7 ชั �น จํานวน 4 อาคาร 

เอคิว เวลล์ วิทรู ถนนจตรุทิศ พระรามเก้า ที�ดินเปล่า 

รังสิต บิซ พาร์ค บริษัท ถนนพหลโยธิน รังสิต   บ้านเดี�ยว 498 หลงั 

เอคิว วิร่า  บริษัท สวนสยาม 24 ทาวน์เฮาส์ 54 หลงั 

โครงการภรีูศาลา บริษัท / อลัลาย อําเภอถลาง จงัหวดัภเูก็ต   บ้านเดี�ยว 18 แปลง 

เอคิว เซดิ - ชลบรีุ - บายพาส บริษัท อําเภอเมอืง จ.ชลบรีุ   บ้านเดี�ยว 262 แปลง 

เอคิว อาร์เบอร์ วิลล่านครินทร์ สวนหลวง ร9 -พฒันาการ บ้านเดี�ยว 3 ขั �น 114 ยนิูต 

โครงการ ชาช่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนท์ 

เกาะสมยุ 

  

อควาเรียส อาคารคาซ่า เวล่า โฮเต็ล 

คอนโดมเินียม ถนนแหลมเส็ด  

ต.มะเร็ด อ.เกาะสมยุจ.สรุาษฎร์ 

วิลล่าและมห้ีองสวีท 32 ห้อง  

(โรงแรมระดบั 5 ดาว) 

โครงการกฤษดาดอย เชียงใหม่

(Renovation in Progress) 

เอคิว วิลเลจ เส้นทางสะเมงิ ห่างจากอทุยาน

ล้านนา 

 รีสอร์ทจํานวน 60 ห้อง (ขาย

ทรัพย์สินเมื�อเดือนมนีาคม ����) 

มาลีบ(ูRenovation in Progress) อควาเรียส ภเูก็ต รีสอร์ท 32 ห้อง 

เอลิก(ALIXE) ควาเรียสโฮเท็ลฯ /อลัลายฯ ซอยศนูย์วิจยั คอนโดมเินียม และ โรงแรม 

เดอะ ธนาฯ (The Tarna Align and 

Resort ) 

เดอะ ธนา อะไลน์ แอนด์ รี

สอร์ท 

อ. เกาะเต่า จ.สรุาษฎธานี โรงแรมและรีสอร์ท จํานวน �� ห้อง 
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2.2. โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

หมายเหตุ  บริษัทขายเงินลงทนุในบริษัท ฟรีโซน แอสเซท จํากดัและสิ �นสดุการเป็นบริษัทย่อยตั �งแต่วนัที� �� ตลุาคม ���� 

 

2.3. การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

ธุรกิจค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทดําเนินธุรกิจโดยทําการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์และขายที�ดินหรือที�ดินพร้อมบ้าน (ในกรณีบ้านพร้อม

ขาย) ให้กบัลกูค้า, ขายคอนโดมิเนียม และรับบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้กับโครงการภายใต้เครื�องหมายการค้า  “เอ

คิว เอสเตท” สาํหรับงานด้านการรับเหมาปลกูสร้างบ้านนั �น ลกูค้าอาจว่าจ้างผู้ รับเหมาปลกูสร้างบ้านเอง ทั �งนี � บริษัท เอคิว 

มาร์เก็ตติ �ง เซอร์วิส จํากัด (“เอคิว  มาร์เก็ตติ �ง”) เป็นผู้ ดําเนินการบริหารการขายให้กับโครงการของบริษัทโดยคิดค่า

บริหารงานขายร้อยละ 3 ของมลูค่าสญัญา 

ธุรกิจค้าและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                    

บริษัทใหญ่ “เอคิว” บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (“อัลลาย เทคโนโลยี”)บริษัท ธานนท์ พร็อพ

เพอร์ตี � จํากดั (“ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี �”) บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั (“ อควาเรียส “) บริษัท วิทูร ธนากร จํากัด (“วิทูร”) 

บริษัท วิลลา่ นครรินทร์ จํากดั (“วิลลา่”) และบริษัท อควาเรียน โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (อควาเรียสโฮเท็ลฯ) ดําเนินธุรกิจโดย

ทําการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และขายที�ดินหรือที�ดินพร้อมบ้าน (ในกรณีบ้านพร้อมขาย) ให้กับลกูค้า , ขาย



 

16 

 

คอนโดมิเนียม สําหรับงานด้านการรับเหมาปลูกสร้างบ้านนั �นบริษัทฯปลูกสร้างบ้านเอง โดยมี เอคิว มาร์เก็ตติ �งเป็น

ผู้ ดําเนินการบริหารการขาย โดยคิดค่าบริหารงานขายร้อยละ 3 - 5 จากมลูค่าสญัญา 

ธุรกิจอื�น 

ธุรกิจอื�น ๆ ของบริษัท ดําเนินการโดยบริษัทย่อยมีดงัต่อไปนี � 

1. ธุรกิจรับบริหารการขายให้กบัโครงการหมู่บ้านจดัสรร และ คอนโดมิเนียม ดําเนินการโดย บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติ �ง 

เซอร์วิส จํากดั และบริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั  

2. ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ดําเนินการโดย บริษัท เอคิว วิลเลจ จํากดั และ บริษัท อควาเรียส เอสเตท และ บริษัท อค

วาเรียส  โฮเท็ล แอนด์  รีสอร์ท จํากดั และ บริษัท บ้านชิดธารา จํากัด (ปัจจุบันบริษัทบ้านชิดธารา จํากัด ยังไม่ได้

เปิดดําเนินการ) 

3. ธุรกิจบริหารพื �นที�เพื�อการพาณิชย์ และ บริหารงานสาธารณูปโภค ดําเนินการโดย บริษัท เอคิว  พร็อพเพอร์ตี � 

แมเนจแม้นท์ จํากดั  

4. ธุรกิจให้เช่าพื �นที�เพื�อการพาณิชย์ ดําเนินการโดย บริษัท วิทรูธนากร จํากดั 

  

2.4. การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั �งบริการให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัทย่อยในกลุ่มรวมทั �งสิ �น �� บริษัท บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวโดยตรง � บริษัท และ

ทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย � บริษัท ทั �งนี �ลกัษณะการประกอบธุรกิจบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย และสดัส่วนการถือหุ้นของ

บริษัทในบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ดงัแผนภาพ และ ตาราง ดงัต่อไปนี � 

บริษัท ประกอบธุรกิจ 
สัดส่วน 

(%) 

ทุนที�เรียก

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

บริษัท เอคิว วิลเลจ จาํกัด พฒันาและให้บริการสนัทนาการและ

ให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 

��.�� �.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท เอคิว มาร์เก็ตติ �ง เซอร์วิส จาํกัด บริหารงานด้านการขาย ��.�� �.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท เอคิว พร๊อพเพอร์ตี � แมเนจเม้นท์ 

จํากัด 

บริหารพื �นที�เพื�อการพาณิชย์ ��.�� �.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท อลัลาย เทคโนโลยี� อินเตอร์เนชั�น

แนล จํากัด 

ค้าอสงัหาริมทรัพย์ ��.�� ���.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี � จํากัด ค้าอสงัหาริมทรัพย์ ��.�� ��.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท อควาเรียส เอสเตท จํากดั ให้เช่า ขาย ซื �อ บริการและดําเนินงานด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ 

��.�� ��.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท วิลล่า นครินทร์ จํากัด ค้าอสงัหาริมทรัพย์ ��.�� ���.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 
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บริษัท ประกอบธุรกิจ 
สัดส่วน 

(%) 

ทุนที�เรียก

ชาํระ 

(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

บริษัท เดอะ ธนา อะไลน์ รีสอร์ท  จํากัด ให้บริการโรงแรม ��.�� ���.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางตรง) 

บริษัท วิทรูธนากร จํากัด ค้าอสงัหาริมทรัพย์ ��.�� �,���.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม) 

บริษัท บ้านชิดธารา จํากัด พฒันาและให้บริการสนัทนาการและ

ให้บริการโรงแรมและรีสอร์ท 

��.�� ��.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม) 

บริษัท อควาเรียส โฮเทล แอนด์  

รีสอร์ท จํากัด 

ให้เช่า ขาย ซื �อ บริการและดําเนินงานด้าน

อสงัหาริมทรัพย์ ธรุกิจโรงแรม 

��.�� �.�� บริษัทย่อย 

(ผู้ ถือหุ้นทางอ้อม) 

 

3. ข้อมูลรายชื�อกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายอวยชัย กลุทิพย์มนตรี ประธานกรรมการ 

�. นายไมเคิล อเลค็ซานเดอร์ วิลเลี�ยม เฟอร์นนัเดซ กรรมการ 

3. นายชํานาญ วงัตาล กรรมการ 

4. นายวรวฒุิ ไหลท่วมทวีกุล กรรมการ 

5. นายเอ สจัเดว์ กรรมการอิสระ 

6. นายเอกชยั ติวุจานนท์ กรรมการอิสระ 

7. นายสภุชยั สถิตย์วิมล กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท 

นายชํานาญ วงัตาล หรือนายวรวฒุิ ไหลท่วมทวีกลุ หรือ นายไมเคิล อเลก็ซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซกรรมการสอง

ในสามคนนี �ลงลายมือชื�อร่วมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

1.  นายเอ สจัเดว์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายเอกชยั ติวจุานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายสภุชยั สถิตย์วิมล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

�. นาย ไมเคิล อเลค็ซานเดอร์ วิลเลี�ยม เฟอร์นนัเดซ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

�. นายวิรัตน์ เอี �ยวอกัษร ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบติัการ 

�. นางปราณี หิรัญบรรเทา ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน /  
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ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบติัการ  

และผู้อํานวยการสายบญัชีและการเงิน 

�. นายชํานาญ วงัตาล กรรมการบริหาร 

� นายวรวฒุิ ไหลท่วมทวีกลุ กรรมการบริหาร 

    

 

โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

รายชื�อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ข้อมูล ณ วันที� 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ลําดับ ชื�อ-สกุล จาํนวนหุ้น % 

1.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 16,513,367,000 19.35 

2.  นาย กฤษน์ ศรีชวาลา 7,880,000,000 9.24 

3.  น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์ 3,578,000,000 4.20 

4.  นาง พลัลภา พิพฒัน์วิไลกุล 3,000,000,000 3.52 

5.  นาย สสุิชณ์ทักษ์ อจัฉริยะสมบติั 2,739,576,906 3.21 

6.  นาย กองเอกสวิุทย์ พิพฒัน์วิไลกลุ 2,130,245,500 2.50 

7.  นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 1,800,000,000 2.11 

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 1,005,802,892 1.18 

9.  นายศภุณฎัฐ์ วฒันสนิศกัดิ � 764,936,660 0.90 

10.  นายภัทรณฎัฐ์ ญาณกรธนาพนัธ์ 700,637,500 0.82 

11.  ผู้ ถือหุ้นอื�น 45,212,449,986 52.97 

 รวม 85,324,811,444 100.00 

 

4. ประวัติการเพิ�มทุนในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 

- ไม่มี - 

5. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา 

บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 2563 และ 2564 เนื�องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการ

ขาดทนุจากการดําเนินงาน 
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ส่วนที� 3 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)  

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  

 (หน่วย: พนับาท)  

งบการเงินรวม 

วนัที� 31 ธันวาคม วนัที� 31 ธันวาคม  วนัที� 31 ธันวาคม 

2564 2563  2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                  100,337                  111,157   36,459 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �หมนุเวียนอื�น                  179,770                  256,440   177,359 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั �น                            -                   412,145   412,145 

สนิค้าคงเหลอื               1,005,553               1,679,755   1,962,172 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั                            -                            -    53,750 

สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื�น                  310,000               1,072,160   1,072,160 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น                  395,000                           -    -

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนหรือกลุ่มสนิทรัพย์ที�จะจําหน่าย    

ที�จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย                            -    -    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน               1,990,660               3,646,717   3,714,045 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย                            -                            -    -

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ �าประกนั                    57,010                    72,041   94,382 

สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนอื�น               2,102,454                  900,000   900,000 

เงินลงทนุในหุ้นสามัญที�มีเงื�อนไขการซื �อคืน                  312,959                           -    59,319 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �ไม่หมนุเวียนอื�น                      3,089                      3,229   2,426 

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว                            -                            -    128,053 

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ                      9,271                      8,454   1,215,508 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์                  985,890               1,059,019   -

สนิทรัพย์สทิธิการใช้                  147,678                  225,932   -

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�น                      1,048                      1,067   15,360 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น                  357,476                  790,977   353 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               3,976,875               3,060,719   733,537 

รวมสินทรัพย์               5,967,535               6,707,436   3,148,938 
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 (หน่วย: พนับาท)  

งบการเงินรวม 

วนัที� 31 ธันวาคม วนัที� 31 ธันวาคม  วนัที� 31 ธันวาคม 

2564 2563  2562 

หนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น   

หนี �สินหมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน                            -                        2,961                       2,994  

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �หมนุเวียนอื�น                  144,047                  344,435                   271,014  

สว่นของหนี �สนิระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี                    35,200                    17,823                     17,001  

สว่นของหนี �สนิตามสญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี                    18,136                    59,760                            -    

เงินกู้ ยืมระยะสั �น                         990                         990                          990  

ประมาณการหนี �สนิหมนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน                            -                           425                       1,209  

ประมาณการหนี �สนิหมนุเวียนอื�น               3,033,085               3,036,602                2,995,152  

หนี �สนิทางการเงินหมนุเวียน                    25,482                    25,482                            -    

รวมหนี �สินหมุนเวียน               3,256,940               3,488,478                3,288,360  

  

หนี �สินไม่หมุนเวียน   

หนี �สนิระยะยาว                    11,572                    23,418                     33,058  

หนี �สนิตามสญัญาเช่า                    45,690                    48,124                            -    

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �ไม่หมนุเวียนอื�น                      3,670                      2,972                       2,485  

หนี �สนิภาษีเงินได้รอการตดับัญชี                      5,666                      5,988                       6,292  

ประมาณการหนี �สนิไม่หมนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน                      5,440                      4,730                       4,370  

ประมาณการหนี �สนิไม่หมนุเวียนอื�น                    46,168                    46,168                     48,971  

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน                  118,206                  131,400                     95,176  

รวมหนี �สิน               3,375,146               3,619,878                3,383,536  
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 (หน่วย: พนับาท)  

งบการเงินรวม 

วนัที� 31 ธันวาคม วนัที� 31 ธันวาคม  วนัที� 31 ธันวาคม 

2564 2563  2562 

หนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ทนุเรือนหุ้น 

-  ทนุจดทะเบียน  

หุ้นสามัญ 294,012.03  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท          147,006,013          147,006,013 

หุ้นสามัญ 162,117.14  ล้านหุ้น  มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท             81,058,571   

-  ทนุที�ออกและชําระแล้ว 

หุ้นสามัญ 85,324.81 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท             42,662,405            42,662,405            42,662,405 

สว่นตํ�ากว่ามลูค่าหุ้น            (32,759,548)          (32,759,548)          (32,759,548)

สว่นเกินทนุจากการลดทนุ                  153,537                 153,537                 153,537 

สว่นตํ�ากว่าทนุจากการเพิ�มสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย                   (47,939)                 (47,939)                 (47,939)

ขาดทนุสะสม              (7,416,064)            (6,920,952)            (6,529,191)

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ - สุทธิ               2,592,391              3,087,503              3,479,264

สว่นได้เสยีที�ไม่มีอํานาจควบคมุ                            (2)                          55                        183

ส่วนของผู้ถอืหุ้น - สุทธิ               2,592,389              3,087,558 3,479,447

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น               5,967,535              6,707,436              6,862,983
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: พนับาท)  

งบการเงินรวม 

2564 2563  2562 

  

รายได้   

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 968,306  406,552   486,066  

รายได้จากกิจการโรงแรม  67,124  98,522    131,411  

รายได้ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการที�เกี�ยวข้อง -   20,618   21,451  

รวมรายได้ 1,035,430  525,692   638,928  

  

ต้นทุน   

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ (1,173,252) (341,828)  (371,891) 

ต้นทนุบริการจากกิจการโรงแรม   (157,517)  (192,727)   (199,772) 

ต้นทนุจากกิจการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และบริการที�เกี�ยวข้อง -   (9,382)  (10,666) 

รวมต้นทุน  (1,330,769)  (543,937)   (582,329) 

  

กําไร(ขาดทุน)ขั �นต้น (295,339) (18,245)  56,599  

รายได้อื�น 235,300  60,415   134,574  

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย  (60,039) 42,170   191,173  

ต้นทนุในการจดัจําหน่าย  (52,429)  (43,168)   (42,025) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (365,675)  (379,434)   (334,447) 

รวมค่าใช้จ่าย  (418,104)  (422,602)   (376,472) 

  

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้  (478,143)  (380,432)   (185,299) 

ต้นทนุทางการเงิน  (10,357)  (11,408)   (1,331) 

  

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้  (488,500)  (391,840)   (186,630) 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  (6,661)  (49)  260  

  

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี  (495,161)  (391,889)   (186,370) 
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 (หน่วย: พนับาท)  

งบการเงินรวม 

2564 2563  2562 

 

 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น -  -   (2,114) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  (495,161)  (391,889)  (188,484) 

  

การแบ่งปันขาดทุนสําหรับปี   

สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่  (495,112)  (391,761)  (186,342) 

สว่นที�เป็นของส่วนได้เสยีที�ไม่มีอํานาจควบคุม  (49)  (128)  (28) 

 (495,161)  (391,889)  (186,370) 

  

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   

สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่  (495,112)  (391,761)  (188,456) 

สว่นที�เป็นของส่วนได้เสยีที�ไม่มีอํานาจควบคุม  (49)  (128)  (28) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  (495,161)  (391,889)  (188,484) 

  

ขาดทุนต่อหุ้นขั �นพื �นฐานส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่   

(เทียบเท่ามลูค่าหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น)  (0.0058)  (0.0046)  (0.0022) 

จาํนวนหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนัก (พันหุ้น) 85,324,811  85,324,811   85,324,811 
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งบกระแสเงนิสด 

      
(หน่วย: พนับาท) 

      
งบการเงินรวม 

      
2564   2563  2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

  

 
ขาดทนุสทุธิสาํหรับปี 

 
                (495,161)             (391,889)  (186,370) 

 
ปรับรายการที�กระทบกําไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

 
  

  
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 
                     6,661                         49   (260) 

  
การปรับปรุงต้นทนุทางการเงิน 

 
                   10,357                  11,408   1,331 

  
การปรับปรุงด้วยดอกเบี �ยรับ 

 
                (157,330)               (12,032)  (95,036) 

  

การปรับปรุงด้วยลกูหนี �การค้าและลกูหนี �หมนุเวียนอื�น 

(เพิ�มขึ �น) ลดลง                     30,919              (110,529)  (8,388) 

  
การปรับปรุงด้วยลกูหนี �การค้าและลกูหนี �ไม่หมนุเวียนอื�นลดลง 

 
                        140                    3,973   (45,784) 

  
การปรับปรุงด้วยสนิค้าคงเหลอืลดลง 

 
                 755,036                306,645   (306,301) 

  
การปรับปรุงด้วยสนิทรัพย์ทางการเงิน (เพิ�มขึ �น) 

 
                (310,000)                         -    - 

  
การปรับปรุงด้วยเงินฝากประจําที�ติดภาระคํ �าประกนัลดลง 

 
                   15,031                  22,341   - 

  
การปรับปรุงด้วยสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น (เพิ�มขึ �น) ลดลง 

 
                 193,716                (25,498)  (2,401) 

  

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น เพิ�มขึ �น 

(ลดลง)                  (197,239)                 96,630   (159,774) 

  

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �ไม่หมนุเวียนอื�น

เพิ�มขึ �น                          698                       487   - 

  
ค่าเสื�อมราคา ค่าสญูสิ �นและค่าตดัจําหน่าย 

 
                   88,192                  95,752   86,037 

  
การปรับปรุงด้วยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจาก

สถาบนัการเงิน 
 

-  -  13 

  
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี �สนิเพิ�มขึ �น (ลดลง) 

 
                  (11,229)                 (4,263)  (485) 

  
การปรับปรุงด้วยค่าเผื�อผลขาดทนุด้านเครดิต 

 
                   11,011                    8,348   8,887 

  

การปรับปรุงด้วยสาํรองค่าความเสยีหายจากคดีฟ้องร้อง 

เพิ�มขึ �น (ลดลง)                       9,315                  45,713   287 

  การปรับปรุงด้วยผลขาดทนุจากการด้อยค่าค่าความนิยม  -  -  8,036 

  

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี �สนิสําหรับผลประโยชน์

พนกังาน                          710                       785   1,984 

  
การปรับปรุงด้วยรายได้อื�น 

 
                    (3,385)                 (2,753)  (1,395) 

  
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 

 
                     5,023                    8,668   5,254 

  

การปรับปรุงด้วย (โอนกลบั) ค่าเผื�อผลขาดทนุของสนิค้า

คงเหลอื                    (80,834)               (24,431)  3,028 

  
การปรับปรุงด้วย (โอนกลบั) ค่าเผื�อผลขาดทนุเงินลงทนุใน

 
                           -                           -    - 
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(หน่วย: พนับาท) 

      
งบการเงินรวม 

      
2564   2563  2562 

บริษัทย่อย 

  

การปรับปรุงด้วยผล (กําไร)ขาดทนุจากการตดัจําหน่าย

ที�ดิน อาคาร อปุกรณ์                      (5,644)                      793   34,878 

  

การปรับปรุงด้วยค่าเผื�อผลขาดทนุของสนิทรัพย์ไม่

หมนุเวียนอื�น                   244,300                  22,237   - 

  

การปรับปรุงด้วยผลขาดทนุจากการขายที�ดิน อาคาร 

อปุกรณ์และสทิธิการเช่า                             -                     5,148   - 

  

เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี �สนิสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน                         (425)                 (1,209)  (741) 

  

การปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการด้อยค่าของทรัพย์สนิที�มีไว้

เพื�อขาย                             -                   25,114   - 

  

การปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย                      (4,578)                         -    - 

  

การปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์สทิธิ

การใช้                     67,200                          -    - 

  

การปรับปรุงด้วยขาดทนุจากการด้อยค่าของ

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ                      (8,730)                         -    - 

   
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) 

 
                 163,754                  81,487   (44,598) 

  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 

 
  

  
ภาษีเงินได้จ่ายออก 

 
                  (12,155)                 (8,090)  (8,180) 

   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม

ดําเนินงาน  

                 

151,599  

                

73,397   (52,778) 
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(หน่วย: พนับาท) 

      
งบการเงินรวม 

      
2564   2563 

 
2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
 

 

  เงินสดจ่ายเงินลงทนุชั�วคราว  -  -  (5,266) 

  
เงินสดจ่ายเงินมัดจําซื �อหุ้นสามญับริษัทเป้าหมาย 

 
                (395,000)                         -   - 

  
เงินสดจ่ายเงินเพิ�มทนุในหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 

 
                           -                           -   (90,500) 

  
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 

 
                   92,000                          -   - 

  
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคาร อปุกรณ์ 

 
                   12,981                         17  - 

  
เงินสดจ่ายเพื�อซื �อที�ดิน อาคาร อปุกรณ์  

 
                    (3,463)                 (1,175) (13,477) 

  
เงินสดจ่ายเพื�อซื �อสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 
                       (233)                    (254) (180) 

  
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ ยืมระยะสั �น 

 
                           -                           -   - 

  
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ ยืมระยะสั �น 

 
                 154,131                          -   76,513 

  
ดอกเบี �ยรับ 

 
                     1,688                  29,035  47,683 

   
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

 
 (137,896) 27,623  14,773 

 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 
 

  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินลดลง 

 
                    (2,961)                      (33) - 

  
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 

 
                   20,000                          -   - 

  
เงินสดจ่ายเพื�อชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว 

 
                  (14,489)                 (8,635) (3,622) 

  เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะสั �น  -  -  (101) 

  

เงินสดที�ผู้ เช่าจ่ายเพื�อลดจํานวนหนี �สนิซึ�งเกิดขึ �นจาก

สญัญาเช่า                    (15,504)                 (9,202) (4,871) 

  
ดอกเบี �ยจ่าย 

 
                    (6,776)                 (8,452) (1,292) 

   
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 
 (19,730)  (26,322) (9,886) 

      
 

 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ 

 
 (6,027) 74,698  (47,891) 

 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 

 
111,157    36,459    94,088 

 
เงินสดลดลงจากการสูญเสยีอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย 

 
 (4,793)   -     262 

 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ �นปี 

 
100,337  111,157  36,459 
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ใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุ บริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษทั”)  

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท จํานวน 25,597,443,433 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.024 บาท ในอัตราส่วนการจอง 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้นสามญัใหม ่

วนัที�จองซื �อ   22 เมษายน 2565   25 เมษายน 2565   26 เมษายน 2565   27 เมษายน 2565   28 เมษายน 2565 

 

 

 

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื �อหุ้น)  

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย                  เลขที�ประจําตวัประชาชน ...............................................................     บุคคลธรรมดาที�ไม่ใช่สัญชาติไทย เลขที�ใบตา่งด้าว/หนงัสือเดินทาง......................................... 

 นิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย             เลขทะเบียนนิติบุคคล ..................................................................     นิติบุคคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศ  เลขทะเบียนนิติบุคคล......................................................... 

ชื�อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล........................................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที�..................................................... 

บ้านเลขที�............................................ หมู่ที�........................................ ตรอก/ซอย ............................................................................................ ถนน ........................................................................................................................................ 

แขวง/ตําบล .............................................................................................. เขต/อําเภอ ............................................................................................ จังหวดั ....................................................................... รหสัไปรษณีย์.................................. 

โทรศพัท์ ( บ้าน)..........................................................................................โทรศัพท์มือถือ.........................................................................................สัญชาติ....................................................................... อาชีพ............................................. 

วนั / เดือน / ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)................................................. เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี.................................................... ประเภทการหกัภาษี ณ ที�จ่าย   ไม่หกั ณ ที�จ่าย   หกัภาษี ณ ที�จ่าย 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 จํานวน........................................................................ หุ้น ประสงค์ขอจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ดงันี � 

รายละเอียดการจองซื �อ ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จํานวนหุ้นที�จองซื �อ (หุ้น) จํานวนเงินที�ชําระ (บาท) จํานวนเงินเป็นตวัอักษร 

 จองซื �อน้อยกวา่สทิธิที�ได้รับจัดสรร   

0.024 

   

 จองซื �อตามสทิธิที�ได้รับจัดสรร    

 จองซื �อมากกว่าสิทธิที�ได้รับจัดสรร (เฉพาะจํานวนที�จองซื �อเกินสทิธิ)     

พร้อมกันนี � ข้าพเจ้าขอสง่เงินค่าจองหุ้นสามญัดังกล่าวโดย 

 เงนิโอน   ดร๊าฟท์    เช็ค            เงนิสด          

เลขที�เช็ค / ดร๊าฟท์............................................................... วนัที�....................................................... ธนาคาร.................................................. สาขา................................................................... 

โดยสั�งจ่ายบญัช ี“ บมจ. เอคิว เอสเตท  เพื�อการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที�บญัช ี���-�-�����-� สาขา ศรีย่าน / โดยกําหนดการชาํระเงนิด้วยเชค็/ดร๊าฟท์ สามารถทําได้ถึงวันที� 27 เมษายน 2565 เวลา 

09.00 ถงึ 12.00 เท่านั �น 

กรณีที�ชาํระโดย เชค็/ดร๊าฟท์ จะต้องทราบผลการเรียกเก็บได้จากสํานักหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครได้ภายใน � วนัทาํการเท่านั �น 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี �: (ผู้จองซื �อหุ้นโปรดเลอืกวธิีใดวธิีหนึ�งเท่านั �น) 

 แบบไร้ ใบหุ้ น นํ า หุ้นเ ข้าบัญชี ซื �อขายหลักทรั พย์ของต นเ อง :  ใ ห้ออกใบหุ้นสามัญต ามจํ านวนที� ไ ด้ รั บจั ด สร รไ ว้ ในชื�อ  “บ ริษั ท  ศู นย์ รั บ ฝากหลักทรั พย์  (ป ร ะ เทศ ไ ทย)  จํ า กัด  เ พื�อผู้ ฝาก ” และ ดํา เ นินการ ใ ห้บริ ษั ทหลักท รั พย์

......................................................................... สมาชิกผู้ฝากเลขที�........................................................................ นําหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อเข้าบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ซึ�งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั �น บัญชี

เลขที�...................................................... (ชื�อบัญชีซื �อขายหลกัทรัพย์ต้องเป็นชื�อเดียวกับผู้จอง มฉิะนั �นจะดําเนินการออกใบหุ้นในชื�อผู้จองซื �อแทน)  

 นําใบหุ้นเข้าฝากบญัชขีองบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์  ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนที�ได้รับการจัดสรรในนามของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้า

บัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพย์ภายหลงัผู้จองซื �อหุ้นจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ�ม) 

 แบบรับเป็นใบหุ้น ให้ออกเป็นใบหุ้นสามัญตามจํานวนที�ได้รับจัดสรรนั �นไว้ในชื�อข้าพเจ้า  และจัดสง่ใบหุ้นให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที� �� มีนาคม 2565 โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที�

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัเพิ�มทุนดังกลา่วเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทําการซื �อขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

            ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซื �อหุ้นเพิ�มทุนจํานวนดังกลา่วและจะไม่ยกเลิกการจองซื �อหุ้นเพิ�มทุนนี � หากข้าพเจ้าไม่ส่งมอบใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมชําระค่าจองซื �อหุ้นเพิ�มทุนภายในกําหนด

ระยะเวลาการจองซื �อ  หรือหาก เช็ค/ดร๊าฟท์ ที�สั�งจ่ายแล้วนั �นไมผ่า่นการเรียกเก็บ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไมป่ระสงค์ใช้สทิธิจองซื �อหุ้น ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน และเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท    

เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และยินยอมผกูพนัตามหนังสอืดังกล่าวและที�จะแก้ไขเพิ�มเติมภายหน้าอีกด้วย 

การคืนเงินค่าจองซื �อหุ้น (ถ้ามี) 

ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์ไมค่รบตามจํานวนหลักทรัพย์ที�จองซื �อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี � (โปรดเลอืกเพยีง 1 ช่อง)   

    โอนเงนิเข้าบัญชีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ (โปรดแนบสาํเนาสมดุบัญชีเงนิฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์เท่านั �น และชื�อบัญชีต้องเป็นชื�อเดียวกับชื�อผู้จองซื �อหลักทรัพย์เท่านั �น ในกรณีที�ชื�อบัญชีมิใช่บัญชีเดียวกับชื�อผู้จองซื �อ จะคืน

เงนิด้วยเช็คขดีคร่อม) 

    จ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดสง่ตามที�อยู่ที�ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (การรับเงนิคืนด้วยเช็คขดีคร่อม อาจมคี่าธรรมเนียมที�เกี�ยวข้องซึ�งผู้จองซื �อต้องรับผดิชอบ 

        เมื�อนําเช็คไปเรียกเก็บเงนิ)  

 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี�ยงและก่อนตดัสินใจจองซื �อหุ้นควรพจิารณาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนอย่างรอบคอบ 

 

       ลงชื�อ................................................................................................................ผู้จองซื �อ/ กรรมการผู้มอีํานาจ 

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

 
 

 

 

 

วนัที�จองซื �อ   22 เมษายน 2565   25 เมษายน 2565   26 เมษายน 2565   27 เมษายน 2565   28 เมษายน 2565  เลขที�ใบจอง ........................................................... 

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้รับเงนิจอง (ชื�อตามใบจอง)...........................................................................................................................................................เพื�อจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)                           

จํานวน........................................................................... หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงนิ............................................................บาท 

โดยชําระเป็น    เงนิโอน   ดร๊าฟท์    เช็ค    เงนิสด          

เลขที�เช็ค / ดร๊าฟท์............................................................... วนัที�....................................................... ธนาคาร.......................................................................... สาขา...................................................................โดยดําเนินการดังนี � 

 แบบไร้ใบหุ้น นําหุ้นสามญัเพิ�มทุนเข้าบัญชีซื �อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหุ้นในนาม บจ.ศูนย์รับฝากฯ       

    เลขที�สมาชิกผู้ฝาก......................................................           

    บัญชีซื �อขายหลักทรัพย์เลขที�....................................... 

 นําใบหุ้นเข้าฝากบัญชีของ บจ.ศูนย์รับฝากฯ โดยเข้าบัญชีผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อข้าพเจ้า      

 แบบรับใบหุ้น ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื �อ 

กรณีไมไ่ด้รับการจัดสรรหลกัทรัพย์หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไมค่รบตามจํานวนหลกัทรัพย์ที�จองซื �อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังตอ่ไปนี � (โปรดเลอืกเพียง 1 ช่อง) 

    โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร.....................................................................สาขา...................................................เลขที�บัญชี........................................... 

    จ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดสง่ตามที�อยู่ที�ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

        เจ้าหน้าที�ผู้รับมอบอํานาจ .................................................................................................... 
 

ข้อมูลผู้จองซื �อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี �ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (ผู้จองซื �อโปรดกรอกข้อความส่วนนี �ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

                   ใบจองซื �อเลขที�................................................... 



 

BROKER
ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท ผูฝ้ากเลขที่ ช่ือบรษัิท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บรษัิทหลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ากดั  032 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บรษัิทหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บรษัิทหลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 บรษัิทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บรษัิทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บรษัิทหลกัทรพัย ์จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลินช ์(ประเทศไทย) จ ากดั  200 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บรษัิทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษัิทหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บรษัิทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บรษัิทหลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั 224 บรษัิทหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บรษัิทหลกัทรพัยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บรษัิทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรนิีตี ้จ ากดั 230 บรษัิทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บรษัิทหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บรษัิทหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บรษัิทหลกัทรพัยย์โูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บรษัิทหลกัทรพัย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บรษัิทหลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 924 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซิตีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301 ธนาคารซิตีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชั่น จ ากดั (เพ่ือตราสารหนี)้

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน 334 บรษัิทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮอ่งกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหนี)้

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรบัฝากทรพัยส์ิน 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5  

หนังสือมอบอํานาจ 

สําหรับการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ บริษัท เอคิว เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

 

 เขียนที� _______________________________ 

 วนัที� ________________________________ 
  

ข้าพเจ้า ________________________________________ (“ผู้มอบอํานาจ”) สญัชาติ ____________________ 

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุคล _______________________________________________ 

อยู่บ้านเลขที� ___________ ถนน ____________________________ ตําบล/แขวง ________________________________ 

อําเภอ ________________________ จงัหวดั __________________________ รหสัไปรษณีย์ _______________  

ในฐานะผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน ____________________

หุ้น เป็นผู้ มีสิทธิจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวน ________________ หุ้น รายละเอียดปรากฏตามใบรับรอง

สทิธิการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุซึ�งออกโดยนายทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอมอบฉันทะให้  นาย/นาง/นางสาว ___________________________________ อายุ ____________ ปี          

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง __________________ อยู่บ้านเลขที� _________ถนน ______________________

ตําบล/แขวง _____________อําเภอ/เขต ________________ จังหวัด _________________รหัสไปรษณีย์ __________ 

(“ผู้รับมอบอํานาจ”) 

เป็นผู้ รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายดําเนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ 

จํานวน ________________________ หุ้น รวมถึง มีอํานาจในการลงนาม แก้ไข เพิ�มเติมข้อความในใบจองซื �อหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุของบริษัทฯ ชําระค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุ และดําเนินการใดๆ ทั �งปวงซึ�งเกี�ยวข้องกับการจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ

บริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้จนเสร็จการ 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปภายใต้การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี � ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ 

 

ลงชื�อ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

   

ลงชื�อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  
 





 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 
 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  
  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  





 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

 คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึง
หนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที 1 เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที 1 และ กลุม่ที 2 
 รายได้จากสญัญาซื อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึงหนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น  Others 
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