สิง� ที�สง่ มาด้วย 7.

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 3/2565
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 3/2565 มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จานวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 2,985,450,000 บาท เป็ นจานวน 2,956,228,261 บาท ด้ วย
การตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยงั มิได้ มีการออกจาหน่ายจานวน 58,443,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และ

1.2

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 3/2565 มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ จานวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน 2,956,228,261 บาท เป็ นจานวน 5,321,210,870 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (AQUA-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ W3” หรื อ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) จานวน 2,956,228,261
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท และเพื่อรองรั บการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นเดิ ม (Rights
Offering) แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) จ านวน 1,773,736,957 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 0.50 บาท
โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี ้

2.

การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน

หุ้นสามัญ

2,956,228,261

0.50

1,478,114,130.50

 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ

1,773,736,957

0.50

886,868,478.50

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 3/2565 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 4,729,965,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ดังนี ้ (1) จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,956,228,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ W3 จานวน 2,956,228,261 หน่วยที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย
ไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษจากการคานวณตามอัตราส่วน
การจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ให้ ปั ด เศษดั ง กล่ า วทิ ง้ ทั ง้ จ านวน) และ (2) จั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
1,773,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (Rights Offering) แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1

2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

อัตราส่ วน

จานวนหุ้น
(หุ้น)

เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ไม่เกิน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
2,956,228,261
หุ้น

(เดิม: ใหม่ )
อัตราการจัดสรร
2 หุ้นสามัญเดิม
ต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1
หน่วย

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น
(บาทต่ อหุ้น)

หมายเหตุ

ราคาการใช้
สิทธิ
1.20 บาท

โปรดดู
หมายเหตุ 1
และ 2

โปรดดูหมายเหตุ 1

อัตราการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น
หมายเหตุ: 1.

ใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 จะเป็ นไปตามเงื่อนไขการใช้ สิทธิตามที่ระบุในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและ
หน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 (“ข้ อกาหนดสิทธิ”)

2.

สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3 (AQUA-W3) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2) อนึ่ง บริ ษัทฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

2.2

แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights
Offering)
หมายเหตุ: 1.

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ

1,773,736,957

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว

หมายเหตุ

ไม่เกินกว่าร้ อยละ 30
ทังนี
้ ้ โปรดดูหมายเหตุ 1

โปรดดู
หมายเหตุ 1 และ 2

บริ ษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็ม จานวนหรื อแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิ ม (Rights Offering) ตามแบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) นี จ้ ะต้ องมี จ านวนไม่ เ กิ น
1,773,736,957 หุ้น หรื อไม่เกินกว่าร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 3/2565 มีมติอนุมัติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2

2.

2.3

ที่ ประชุ มคณะกรรมการครั ง้ ที่ 3/2565 มี มติ อนุ มั ติ ให้ น าเสนอต่ อที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ นเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ
การมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง เรื่ องดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นคราวเดียวหรื อเป็ น
คราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น การชาระค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

(2)

เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(3)

ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง การให้ ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ
สานักงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลั กทรั พย์ ฯ”) บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การดาเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่เกิดเศษของจานวนหุ้นให้ ตดั เศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้ง

3.

การกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษั ท ฯ ก าหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 ในวัน ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรู ป แบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1

บริ ษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริ ษัทฯ
จะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้ รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2

บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามแบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
บริ ษั ท ฯ จะใช้ เ งิ น ทุน ที่ ได้ รั บ จากการใช้ สิท ธิ ในการซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษัท ฯ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ไปใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อใช้ สาหรับลงทุนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก
และ/หรื อธุรกิจอื่นที่ส่งเสริ ม และ/หรื อคล้ ายคลึงกับธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินการอยู่ ซึง่ เงื่อนไขการลงทุนเป็ นไป
ตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ ทังนี
้ ้ รูปแบบการลงทุนอาจทาในลักษณะของการเข้ าซื ้อหุ้น
หรื อเข้ าซื ้อธุรกิจ หรื อลักษณะอื่นใดที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ข้ อกาหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทีก่ ากับดูแล

6.

ประโยชน์ ท่บี ริษัทพึงจะได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่ มทุ นดังกล่ าวจะท าให้ บริ ษั ทฯ มี ความพร้ อมและความยื ดหยุ่ นทางด้ านการเงิ นส าหรั บการด าเนิ นงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนาเงินทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวไปใช้ เพื่อดาเนินการภายใต้ กรอบการใช้ เงินทุนข้ างต้ นได้ ทนั การ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7.

ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นพึงจะได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คลและสารองตามกฎหมายแล้ วในแต่ละปี โดยกาหนดจ่ายปี ละ 2 ครัง้ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ พิจารณาจาก
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริหารด้ วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง
แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน เป็ นต้ น

7.2

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 จะมีสิทธิได้ รับเงินปั นผลที่จ่ายจากการดาเนินงานเริ่มตั ้งแต่เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 และได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แล้ ว

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 ครบทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นอาจได้ รับผลกระทบดังนี ้

8.1

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
และผู้ใช้ สิทธิไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ จะทาให้ สดั ส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคานวณจากสูตรดังต่อไปนี ้
Control Dilution

= จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ / (จานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมด
้
+
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ
=

2,956,228,261
5,912,456,522 + 2,956,228,261

= ร้ อยละ 33.33
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8.2

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.64 บาท
ต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ทาการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565)

8.3

การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรื อ EPS Dilution)
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่สามารถคานวณ EPS Dilution ได้

8.4

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เมื่อเปรี ยบเทียบประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบ
ต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไรหรื อ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของผู้ถือ หุ้น หรื อ ก าไรต่ อ หุ้น ตามรายละเอี ยดข้ างต้ น คณะกรรมการเห็ นว่า
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษั ทฯ ให้ ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร
หรื อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรื อกาไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทา
ให้ บริษัทฯ ได้ รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้ อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ข้ างต้ น

8.4.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้ อ 5 ข้ างต้ น

8.4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
และจะได้ รับเงินจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ
จะนาเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ ระบุในข้ อ 5 ข้ างต้ น

8.4.3

ความสมเหตุ ส มผลของการเพิ่ ม ทุ น แผนการใช้ เ งิ น และโครงการที่ จ ะ ด าเนิ น การ รวมทัง้ ความเพี ย งพอของ
แหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เนื่องจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าวจะทาให้ บริษัทฯ ได้ รับประโยชน์ตามทีร่ ะบุในข้ อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ เงินทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ W3 เป็ นเพียงหนึ่งในเครื่ องมือการบริ หารกระแสเงินสดของ
บริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยบริ ษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรื อการเพิ่ม ทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้ มีแหล่ง
เงินทุนเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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8.4.4

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน หรื อโครงการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
เป็ นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึง่ จะทาให้ บริษัทฯ สามารถนาเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุน
ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้ อ 5 ข้ างต้ น โดยการดาเนินการตามที่กล่าวมานี ้ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ
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ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
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การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1.

วันประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 3/2564

25 กุมภาพันธ์ 2565

2.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 และได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
W3 (Record Date)

14 มีนาคม 2565

3.

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565

11 เมษายน 2565

4.

วันจดทะเบียนลดทุน เพิม่ ทุน และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

5.

วันออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ W3

6.

วันจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
วันที่คณะกรรมการกาหนด
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทฯ
ได้ รับชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คารับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวเกิดความเสียหาย
แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษั ท ฯ
ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม)
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บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
-ประทับตรา(นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ และนายก่อโชค แสงทองอร่าม)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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