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ที่ ตล. 033/2561 
 

วันที่ 21 กันยายน 2561 
 
เรื่อง     แจ้งกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 และ 

กําหนดวันห้ามซื้อขาย AQ-W4  
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ 
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ตามที่ทางบริษทั เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) ได้ออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ บริษทั เอคิว 
เอสเตท จํากัด (มหาชน) (AQ-W4) ตามมตทิี่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมือ่วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ที่
จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมจํานวน 42,656,849,667 หน่วย และมีกําหนดการใชส้ิทธิได ้1 คร้ัง เมือ่ใบสําคัญแสดงสทิธิมี
อายุครบ 1 ปี ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2561  

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่4( AQ-W4 )ครั้ง
สุดท้ายดังน้ี 

1. วันท่ีบริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ(ข้ึน
เครื่องหมาย SP)  
 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 

2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ  
วันที่  10 ตุลาคม 2561  -  31 ตุลาคม 2561 

3. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 
ตั้งแต่วันท่ี  16 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2561 

4. วันกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย  
วันที่ 31 ตุลาคม 2561      

5. การสิ้นสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 ( AQ-W4) 
เมื่อพ้นกําหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในวันที่ 31ตุลาคม 2561  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ
ครั้งที่ 4( AQ-W4) จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

6. อัตราและราคาการใช้สิทธิ 
อัตรา 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  
ราคา 0.05 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ        

7. เอกสารในการย่ืนความจํานง  
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ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเก่ียวกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดําเนินการตาม
วิธีการชําระเงินและส่งเอกสารแสดงการชําระเงินที่เก่ียวข้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
7.1 ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้ว

ทุกรายการ (ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท) และ
ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิโดยชําระเป็น เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อม สั่งจ่าย “บมจ. อคิว เอสเตท เพ่ือการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน”  เอกสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.aqestate.com ใน
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ / แบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ(AQ-W4) 

7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

7.3 ชําระเงินตามจํานวนที่ใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจํานงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชําระ
เป็น เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่กําหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องลงวันที่
ไม่เกินวันที่ 26 ตุลาคม 2561  โดย ขีดคร่อมสั่งจ่าย  
บมจ. เอคิว เอสเตท เพื่อการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน   หรือ  
โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี  
บมจ. เอคิว เอสเตท เพื่อการจองหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน  
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 110-3-10356-8 

7.4 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้องทุกฉบับ 
7.4.1 บุคคลสัญชาติไทย  สําเนาบัตรประชาชน 
7.4.2 บุคคลต่างด้าว  สําเนาหนังสือเดินทาง 
7.4.3 นิติบุคคลในประเทศ สําเนาหนังสือรับรองบริษัทและเอกสาร 

    หลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ 
7.4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย 

Notary Public และเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลง  
ลายมือชื่อ 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับการแสดงความจํานงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททางไปรษณีย์ 
และไม่รับชําระเงินค่าใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็นเงินสด  

8. สถานที่ตดิตอ่ขอใชส้ิทธ ิ
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) 
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เลขที่ 102 รมิคลองบางกะปิ อาคารเอคิว สแควร์ ชั้น 1 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
โทรศัพท์ 0-2033-5519 
โทรสาร  0-2033-5567 

  อีเมลล์ sarunrot@aqestate.com ติดตอ่ คุณสรญัรส แก้วเวียงชัย  
9. เง่ือนไขอื่น ๆ 

9.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้
สิทธิจนทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจํานวนสูงเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ หรือตามสัดส่วนที่อาจมี
การแก้ไขข้อบังคับในอนาคต 

9.2 หากข้อจํากัดการโอนดังกล่าวข้างต้นมีผลทําให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยท่ีได้
ดําเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจํานวนที่ระบุในแบบแจ้งความจํา
นงการใช้สิทธิซื้อหุ้น  บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนเงินส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) ในส่วนท่ีไม่สามารถใช้
สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใช้สิทธิในคร้ังน้ัน ๆ 

9.3 บริษัท จะดําเนินการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติ
ไทยตามลําดับการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กําหนดในการใช้สิทธิใน
แต่ละคร้ัง 

9.4 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชย ไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ใน
กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจํากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครอง
หลักทรัพย์ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย 

ทั้งน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ โปรดดูจากข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและผูถ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน) คร้ังที่ 4 (AQ-
W4)  

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

ขอแสดงความนับถือ 
 

                      (นายสุทัศน์ จันก่ิงทอง)                              (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน) 
                       กรรมการ                                                     กรรมการ      
 


