ที

AQUA-038/OTH-022/65
วันที 25 มีนาคม 2565

เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที 1)
2. QR CODE สําหรับดาวน์โหลด รายงานประจําปี และงบการเงินประจําปี 2564
(เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที 2 และ 3)
3. ข้อ มูล กรรมการบริษั ท ที ออกจากตํา แหน่ ง ตามวาระ และเสนอให้ผู้ถื อ หุ้น เลื อ กตังกลับ เข้า ดํา รง
ตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง (เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที 5)
4. สารสนเทศเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที 8)
5. รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการให้สตั ยาบันในการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บุคคลทีเกี ยวโยงกันและรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลทีเกี ยวโยงกัน
(เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที 8)
6. สรุ ปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริษัท อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) ครังที 3 (AQUA-W3) ทีจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Rights Offering)
(เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที 10 และ 13)
7. แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจ ารณาวาระที 12 และ 13)
8. เอกสารและหลัก ฐานที ผู้เข้า ร่ว มประชุมต้อ งแสดงเพือลงทะเบี ยนเข้า ร่ว มประชุม วิ ธี ม อบฉัน ทะ
และขันตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Streaming)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพือประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ
11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.
เนื องจากสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื อไวรัสโคโรนา 2019 บริษั ท อควา คอร์เ ปอเรชัน จํา กัด
(มหาชน) (“บริ ษั ท ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูถ้ ื อหุน้ รวมถึงผูท้ ีมีส่วนร่วมใน
การประชุมเป็ นอย่างยิง ดังนัน เพือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจะจัดการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ในวันที 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกําหนด
ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั งที ได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม ) และกฎหมายอื นใด
ทีเกียวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชัน 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี

-หน้ าที่ 1/19-

วาระที 1 พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ประจําปี 2564
หลัก การและเหตุผ ล
บริษัทฯได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมือวันที 27 เมษายน 2564 และได้จดั ทํารายงานการ
ประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาทีกําหนด พร้อมกับ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีส่งให้ผถู้ ือ
หุน้ (ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1)
ความเห็น คณะกรรมการ
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมือวันที 27 เมษายน
ตามทีเสนอ
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนิน งานและรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2564
หลัก การและเหตุผ ล
ผลการดําเนินงาน รวมทังข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯในรอบปี 2564 ระบุอยู่ในรายงานประจําปี 2564 โดยผูถ้ ือ
หุน้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2564 ในรู ป แบบ QR CODE (QR CODE ตามสิงทีส่งมาด้วย 2)
ความเห็น คณะกรรมการ
เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานรวมทังข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนีไม่มีการลงมติเนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
วาระที 3 พิจ ารณาอนุม ัต ริ ายงานผู้ส อบบัญชีแ ละงบการเงิน ประจําปี 2564 สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2564
หลัก การและเหตุผ ล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสินสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุม
สามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผูส้ อบบัญ ชี ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จนันให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี
2564 ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจําปี 2564 (ตามสิงทีส่งมาด้วย )
ความเห็น คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (ซึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-หน้ าที่ 2/19-

วาระที 4 พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ก ารงดจั ด สรรเงิน กํา ไรเพื อสํา รองตามกฎหมายและการงดจ่ า ยเงิน ปั น ผลสํา หรั บ
ผลการดําเนิน งานประจําปี 2564
หลัก การและเหตุผ ล
ทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที
กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
การจ่ายเงินปั นผล บริษัทได้กาํ หนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลและสํารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกําหนด
จ่ายปี ละ 2 ครัง ทังนีการจ่ายเงินปั นผลให้พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารด้วย อาทิเช่น
ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็ นต้น
จากผลการดําเนินงานตามงบการเงินในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เท่ากับ 78.15 ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรเงินเพือสํารอง
ตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลได้
ความเห็น คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณางดจัดสรรเงินกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 เนืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
สําหรับปี
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 5 พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ (1) การแต่ ง ตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้ อ งออกจากตํา แหน่ ง ตามวาระ และ
(2) การเพิมจํานวนกรรมการ จํานวน 1 ท่านและการแต่งตังกรรมการใหม่
หลัก การและเหตุผ ล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที กําหนดให้ในการประชุม
สามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนทีใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3
ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูต้ อ้ งออกจากตําแหน่ง และกรรมการผูอ้ อกไปนันอาจได้รบั
เลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่ก็ได้ สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 256 นี มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ
กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(2) นายฉาย
บุนนาค
กรรมการ , กรรมการบริหาร , กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
(3) นายอภิวฒ
ุ ิ
ทองคํา
กรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน 9 ท่าน ซึงเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
ความเชียวชาญทีหลากหลายในด้านต่าง ๆ ทีสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุนใหม่ ๆ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่ของ
บริษัทฯ เพิมเติมอีกจํานวน ท่าน ได้แก่

-หน้ าที่ 3/19-

ชือ – นามสกุล
นายชาลี ดิษฐลักษณ

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ทํา หน้า ทีในการสรรหาบุคคลเพือทดแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร ในกรณี ทีครบวาระ ลาออกหรือกรณี อืนๆ ทังนีเพือให้สอดคล้องกับแนวทางกํากับดูแลกิ จการทีดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นไปตามข้อบังคับของ บริษัท อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการ และ
ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ จะต้อ งเป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กั ด พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนีบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ทีจะได้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึงปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ ดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2565
ความเห็น คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัท มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล
บริษัทมหาชน เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณานําเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตังกรรมการ
ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชือทัง ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากบุคคลทัง ท่านนีเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถทีเป็ น
ประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็ นผูท้ ีประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการ
บริษัททีได้รบั การเสนอชือกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ (ตามสิงทีส่งมาด้วย 3) ดังนี
( ) นายพลสิทธิ
( ) นายฉาย
( ) นายอภิวฒ
ุ ิ

ภูมิวสนะ
บุนนาค
ทองคํา

กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง)
กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง)
กรรมการ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง)

ความเห็น คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการทีมีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนว่ า สมควรนํา เสนอให้ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง
( ) นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ, ( ) นายฉาย บุนนาค และ (3) นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง
และนําเสนอทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาแต่งตัง นายชาลี ดิษ ฐลั ก ษณ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ท่าน
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 6 พิจารณาอนุม ตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อ ยประจําปี 2565

-หน้ าที่ 4/19-

หลัก การและเหตุผ ล
ตามข้อบังคับบริษัทข้อที 14 กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบียประชุม
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรือตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึงอาจกําหนด
เป็ นจํานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ได้รบั เบียเลียง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
หลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณา
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมกับการทําหน้าที ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพือพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็น คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกําหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี
เสนอพิจารณาปี 2565
ตําแหน่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อ ย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
รวม
รวมทังปี ไม่เกิน
จ่ายจริง

จ่ายจริงปี 2564

ต่อ เดือ น

ต่อ ครัง
ประชุม

รายปี

ผลประโยชน์
ต่อ เดือ น
อืน ๆ

ต่อ ครัง
ประชุม

รายปี

ผลประโยชน์
อืน ๆ

50,000
20,000
-

8,000
8,000
8,000

250,000
100,000
100,000

-ไม่มี-ไม่มีมี (*)

50,000
20,000
-

8,000
8,000
8,000

330,000
230,000
230,000

-ไม่มี-ไม่มีมี (*)

30,000
20,000

8,000
8,000

200,000
150,000

-ไม่มี-ไม่มี-

30,000
-

-

280,000
230,000

-ไม่มี-ไม่มี-

8,000
8,000
2,000,000 1,000,000 2,000,000
5,000,000

-ไม่มี-

-

-

-ไม่มี-ไม่มี-

1,910,000

824,000
5,000,000
4,954,000

-

-ไม่มี-ไม่มี-

2,220,000

(*) ได้รบั เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อืน เช่น กองทุนสํารองเลียงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ ในตําแหน่งลูกจ้างของบริษัทฯ
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ที
เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

-หน้ าที่ 5/19-

วาระที 7 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารแต่งตังและกําหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญชีป ระจําปี 2565
หลัก การและเหตุผ ล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญประจําปี แต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตังผูส้ อบบัญชีจะแต่งตังผูส้ อบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษัท
ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาจากความเหมาะสมในด้า นปริ ม าณงานและผลการปฏิ บัติ ง าน
เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า ตอบแทนที ผู้ส อบบัญ ชี เ สนอ รวมทังเมื อพิ จ ารณาถึ ง ความเป็ น อิ ส ระ ความเชี ยวชาญในวิ ช าชี พ
ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรทีเพียงพอ พร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรให้
เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื อพิ จ ารณาเสนอให้ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาแต่ ง ตัง นางสาวชวนา วิ วัฒ น์พ นชาติ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สํานักงานปี ติเสวี จํากัด เป็ น
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยกํา หนดค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ส ํา หรับ ปี 2565 เป็ น จํา นวนไม่ เ กิ น
1,650,000 บาท รวมทังมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิคา่ สอบทานงบการเงินทีอาจเกิดขึนระหว่างปี ดว้ ย
ทั งนี บริ ษั ท สํา นั ก งานปี ติ เ สวี จํา กั ด และผู้ส อบบั ญ ชี ที เสนอแต่ ง ตังเป็ น ผู้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างอิสระแต่ประการใด
นอกจากนีผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็ นผูส้ อบบัญชี สังกัดสํานักงานสอบบัญ ชี
เดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ความเห็น คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาแต่งตัง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลข
ทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุน่ เรือน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศ
พัฒนา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สํานักงานปี ติเสวี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2565 ทังกลุ่มเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,650,000 บาท รวมทังมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิคา่ สอบทานงบการเงินทีอาจเกิดขึนระหว่างปี ดว้ ย

-หน้ าที่ 6/19-

สรุปข้อมูลการสอบบัญชี (เฉพาะ AQUA)
ปี
ปี
(ทีเสนอขออนุม ัต )ิ
470,000
ค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี
700,000
630,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ( ไตรมาส)
720,000
รวม
1,100,000
1,420,000
ค่าใช้จ่ายอืน (non-audit fee)
6,930
ค่าใช้จ่ายอืน (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีสํานักงานสอบบัญชี
หน่วย : บาท

บริษั ท สํา นัก งานปี ติ เ สวี จํา กัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท ตังแต่ ปี 2555รายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี
รายนามผู้ส อบบัญชี
1) นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ
2) นางสาววันเพ็ญ อุน่ เรือน
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา

ผู้ส อบบัญชีร ับ อนุญาต
เลขที
เลขที
เลขที

รวมทังสิ น

ปี โดยมี

ลงนามรับ รองงบการเงิน ปี
2555 - 2559
2560 - 2563
2564

การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 8 พิ จ าร ณาให้ ส ั ต ยาบั น การ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน แ ก่ บ ริ ษั ท อี เ ทอร์น ิ ต ี พาวเวอร์ จํา กั ด
(มหาชน) ในจํานวน 168,000,000 บาท ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน
หลัก การและเหตุผ ล
จากการทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 6/2564 เมื อวัน ที 28 พฤษภาคม 2564 มี มติ อ นุมัติก ารให้
ความช่วยเหลือทางการเงินในรู ปแบบของการซือตัวแลกเงินในจํานวน 84,000,000 บาทจากบริษัท อีเทอร์นิตี พาวเวอร์
จํากัด (มหาชน) (“ETP”) เนืองจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินและมีความจําเป็ นต้องใช้เงินระยะสัน
เพือจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์เป็ นเวลา 4 วัน ETP จึงขอ
ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากบริ ษั ท ในจํา นวน 84,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้อ นุ มั ติ ก ารให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP อย่างไรก็ดี เนืองจาก ETP ยังคงประสบข้อขัดข้องในการเบิกใช้เงินกูจ้ ากสถาบัน
การเงิ น เมื อวั น ที 31 พฤษภาคม 2564 ETP จึ ง ได้ ข อชํ า ระคื น หนี ตามตั วแลกเงิ น ดั ง กล่ า วโดยการออก
ตัวสัญญาใช้เงินประเภทถึงกําหนดเมือทวงถามในจํานวน 84,000,000 บาท ซึงมีอัตราดอกเบียร้อยละ 7.0 ต่อปี ให้แก่
บริษั ท โดยในเวลาต่ อ มา ETP ได้ช าํ ระคื น หนี ตามตัวสัญ ญาใช้เ งิ น ดัง กล่ า วให้แ ก่ บ ริษั ท เมื อวัน ที 7 มิ ถุน ายน 2564
(รวมเรียกว่า “รายการให้ค วามช่วยเหลือ ทางการเงิน จํานวน 168,000,000 บาท”)
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รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึงไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถื อหุน้ ของบริษัท เข้าข่ายเป็ น
รายการทีเกียวโยงกันตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที เกี ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรือง การเปิ ด เผยข้อ มูล และ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน ”) เนืองจากเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่ ETP ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัท โดยมูลค่า
ของรายการในคราวทีมีการอนุมตั ิรายการมีจาํ นวนรวมเท่ากับ 168.10 ล้านบาท (ซึงประกอบไปด้วยมูลค่าของตัวแลกเงิน
จํานวน 84,000,000 บาท มูลค่าของตัวสัญญาใช้เงินจํานวน 84,000,000 บาท และมูลค่าดอกเบียจํานวน 95,690.95
บาท) หรืออยู่ทีร้อยละ 4.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที 31
มีนาคม 2564 ซึงมีจาํ นวนเท่ากับ 3,793.20 ล้านบาท และเมือนับรวมกับมูลค่าของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ทีเกิ ดขึนในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านัน กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท แก่ ETP
ในจํานวน 50,000,000 บาทเพือนําไปชําระค่าลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามซึงมีมลู ค่าของรายการอยู่ที
ร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงมีจาํ นวนเท่ากับ 3,764.07
ล้านบาท ทําให้มลู ค่ารวมของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอยู่ทีร้อยละ 5.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ
ของบริษัท (NTA) ซึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมี ตัวตนสุทธิ ของบริษัท (NTA) บริษัท จึงมีหน้าทีเกี ยวกับ
การเข้าทํารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน 168,000,000 บาท ดังนี
(ก) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) ตามประกาศรายการทีเกียวโยงกัน
(ข) ขออนุมตั ิการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
(ค) แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ และ
จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานั ก งาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่ า งไรก็ ดี บริษั ท ได้เข้า ทํา รายการดังกล่า วโดยมิ ไ ด้เสนอเรืองดังกล่า วให้ทีประชุมผู้ถือ หุ้น พิ จารณาอนุมัติแ ละมิได้
ดํา เนิ น การตามหน้า ที ตามที ประกาศรายการที เกี ยวโยงกั น กํา หนดเนื องจากบริ ษั ท มี ค วามเข้า ใจคลาดเคลื อน
ในการคํานวณมูลค่าของรายการ อนึง ในเวลาต่อมา บริษัทได้ว่าจ้างทีปรึกษากฎหมายเพือให้ความเห็นในประเด็ น
กฎหมายในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยที ปรึก ษากฎหมายได้ต รวจสอบและพบว่ า การเข้า ทํา รายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน 168,000,000 บาทไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในประกาศรายการทีเกียวโยงกัน ดังนัน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนําเรืองดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็น
ว่าเพือให้บริษัท ดําเนินการตามทีกําหนดในประกาศรายการทีเกียวโยงกันอย่างครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทจึงสมควรนํา
รายการดังกล่าวเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาให้สตั ยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย ใน
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การนี บริษัทได้ดาํ เนินการให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิ ตอล จํากัด ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดทําความเห็นเพือเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ในการให้สตั ยาบันแก่การเข้าทํารายการดังกล่าว
ทังนี รายละเอี ยดของรายการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นจํานวน 168,000,000 บาท และความเห็ น ของ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 4 และ 5 ตามลําดับ
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยกรรมการที ไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ) มี ค วามเห็ น ว่ า การเข้ า ทํา รายการดั ง กล่ า ว
มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของบริษัท เนืองจากเป็ นรายการทีมีเงือนไขไม่ดอ้ ยไปกว่ารายการทีทํา
กับบุคคลภายนอก อีกทังการเข้าทํารายการได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินธุรกิจของ ETP ซึงเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทร่วมของบริษัท เนืองจาก ETP อยู่ระหว่างการเบิกใช้เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินและมีความจําเป็ นต้องใช้เงินระยะสัน
เพือจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามขนาด 160.00 เมกะวัตต์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
อนุมตั ิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ETP เนืองจากแหล่งเงินทุนทีบริษัทนํามาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ETP เป็ นเงินทีบริษัทเตรียมไว้สาํ หรับการลงทุนในโครงการขยายจอ LED ซึงมีระยะการชําระเงินตามงวดงานทีถึงกําหนด
ชํา ระภายในสินเดื อ นมิ ถุน ายน 2564 และการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ETP ถื อ เป็ น การบริห ารเงิ น สดที ให้
ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบียอยู่ทีร้อยละ 0.25 - ร้อยละ 0.4 ต่อปี ) และมากกว่า
ต้นทุนทางการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของของหุน้ กูบ้ ริษัทอยู่ทีร้อยละ 6.68 ต่อปี ) โดยบริษัทได้รบั ผลตอบแทน
จากการเข้าทํารายการดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึงสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงิน
ของบริษั ท ที กล่ า วมาข้า งต้น นอกจากนี ในการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ETP ดัง กล่ า ว บริษั ท ได้พิ จ ารณา
ความสามารถของ ETP ในการชําระหนีตามกําหนด บริษัทจึงได้ขอให้ ETP สังจ่ายเช็คลงวันทีล่วงหน้าจํานวน 84,000,000
บาท ส่งมอบให้บริษัทเพือเป็ นหลักประกันการชําระหนีตามกําหนดด้วย ด้วยเหตุนี คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที
ไม่มีสว่ นได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาให้สตั ยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจํานวน
168,000,000 บาท ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย อนึง นายปกรณ์ มงคลธาดา
ในฐานะผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,027,693,800 ของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที 14 มีนาคม 2565) ทีมีส่วนได้เสียในการทํารายการ
ดังกล่าวเนืองจากดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใน EP จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้
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วาระที 9 พิ จ าร ณาอนุ ม ั ต ิ ก าร ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการ เงิ น แ ก่ บ ริ ษั ท อี ส เทอร์น พาวเวอร์ก รุ๊ ป จํา กั ด
(มห าช น ) ใน วงเ งิ น แ บบห มุ น เ วี ย น จํ า น วน ไม่ เ กิ น 300,000,000 บาท ภ ายใน ร ะยะเ วลา 1 ปี
ในรู ป แบบของเงิน กู้ยมื หรือ ตราสารหนีใด ๆ ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน
หลัก การและเหตุผ ล
ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั งที 3/2565 เมื อวั น ที 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“EP”) ในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวน
ไม่เกิน 300,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการเข้าทํารายการ ในรู ปแบบ
ของเงินกูย้ ืมหรือตราสารหนีใด ๆ โดยมีดอกเบียหรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ทังนี ตามรายละเอียดทีระบุใน
ข้อ 3.2 ของสิงทีส่งมาด้วย 4 (“รายการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิน ในวงเงิน แบบหมุ น เวี ย นจํา นวนไม่ เ กิ น
300,000,000 บาท”)
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินข้างต้น ซึงไม่เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท เข้าข่ายเป็ นรายการที
เกียวโยงกันตามทีกําหนดในประกาศรายการทีเกียวโยงกัน เนืองจากเป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ซึงเป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัท โดยมูลค่าของรายการอยู่ทีร้อยละ 6.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท (NTA)
ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงมีจาํ นวนเท่ากับ 4,687.64 ล้านบาท อนึง บริษัท ไม่มีรายการ
ทีเกียวโยงกันอืนใดกับบุคคลทีเกียวโยงกันหรือผูท้ ีเกียวข้องของบุคคลทีเกียวโยงกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือน
ทีผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2565 ทังนี เนืองจากมูลค่าของรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 3
ของมูลค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัท (NTA) บริษัท จึงมีหน้าทีเกียวกับรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
วงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ดังนี
(ก) เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการทีเกี ยวโยงกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ
รายการทีเกียวโยงกัน
(ข) ขออนุมตั ิการเข้าทํารายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียง
ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
(ค) แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันของบริษัท และ
จัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงานก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้แต่งตังบริษัท อวานการ์ด แคปปิ ตอล
จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือทําหน้าทีดังกล่าว
ทังนี รายละเอียดของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000
บาท และความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 4 และ 5 ตามลําดับ

-หน้ าที่ 10/19-

ความเห็น คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยกรรมการที ไม่ มี ส่ ว นได้เ สี ย ) มี ค วามเห็ น ว่ า การเข้า ทํา รายการดั ง กล่ า วมี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือประโยชน์สงู สุดของบริษัท เนืองจากเป็ นรายการทีมีเงือนไขไม่ดอ้ ยไปกว่ารายการทีทํา
กับบุคคลภายนอก อีกทังจากการทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2565 เมือวันที 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมตั ิ
ให้บริษัทจําหน่ายไปซึงหุน้ สามัญในบริษัทย่อยซึงประกอบธุรกิจสือโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) จะทําให้
บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากรายการจําหน่ายไปดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ถือเป็ นการบริหาร
เงินสดทีให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบียอยู่ทีร้อยละ 0.25 – ร้อยละ 0.4 ต่อปี ) และ
มากกว่าต้นทุนการเงินของบริษัท (ต้นทุนทางการเงินของหุน้ กูข้ องบริษัทอยู่ทีร้อยละ 6.68 ต่อปี ) โดยบริษัทจะได้รบั ดอกเบีย
หรือผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี ซึงสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัท
ทีกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี ณ วันทีทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2565 ได้มีมติอนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า EP ยังไม่มีความเสียงใด ๆ ทีจะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท
ภายในระยะเวลาอันใกล้ ตลอดจน EP ยังมิได้ทาํ หนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บริษัทแต่อย่างใด อนึง ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EP ดังกล่าวในแต่ละครัง บริษัทจะต้องได้รบั หนังสือแจ้ง
ความประสงค์ใ นการขอรับ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก EP ก่ อ นล่ว งหน้า โดยคณะกรรมการบริษั ท จะพิ จ ารณา
อย่างรอบคอบเพือให้มนใจได้
ั
ว่าบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ เช่น อัตราทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียนของบริษัท
จะต้อ งมากกว่า 1 เท่ า และ EP มี ความสามารถในการชําระหนีตามกําหนด และการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิน
ในแต่ละครังจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินธุรกิจของ EP ซึงเป็ นบริษัทร่วมของบริษัท อีกทังอัตราดอกเบียหรือ
ผลตอบแทนทีบริษัทจะได้รบั จะต้องมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์และต้นทุนทางการเงินของบริษัท
ด้วยเหตุนี คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการทีไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินแบบหมุนเวียนจํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ซึงเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสีย อนึง นายปกรณ์ มงคลธาดา
ในฐานะผูถ้ ือหุน้ จํานวน 1,027,693,800 ของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที 14 มีนาคม 2565) ทีมีส่วนได้เสียในการทํารายการ
ดังกล่าวเนืองจากดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใน EP จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้
ทังนี เนืองจากวาระที 10 ถึงวาระที 13 เป็ นเรืองทีเกียวเนืองกัน ดังนัน ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที 10 ถึง
วาระที 13 จะถือเป็ นเงือนไขซึงกันและกัน โดยหากเรืองในวาระใดวาระหนึงไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จะถือว่าเรืองอืน ๆ ทีได้รบั
อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอืน ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิในเรืองต่าง ๆ ไม่ได้
รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้

-หน้ าที่ 11/19-

วาระที 10 พิ จ าร ณาอนุ ม ั ต ิ ก าร ออกแ ละเสนอขายใบสํา คั ญ แ สดงสิ ท ธิ ท ี จะซื อหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท อควา
คอร์เ ปอเรชัน จํา กัด (มหาชน) ครั งที 3 (AQUA-W3) จํา นวน 2,956,228,261 หน่ ว ยทีจัด สรรให้แ ก่
ผู้ถ อื หุน้ เดิม ตามสัด ส่วนการถือ หุน้ (Rights Offering)
หลัก การและเหตุผ ล
บริษัทประสงค์ทีจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุน้ สามัญของบริษัท อควา คอร์เปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) ครังที 3 (AQUA-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิท ธิ W3” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิท ธิ”) จํานวน 2,956,228,261
หน่วยทีจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เพือให้บริษัทมีความพร้อมและความยืดหยุ่น
ทางด้านการเงินสําหรับการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ดังนัน จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
และอนุมตั ิดงั ต่อไปนี
(1) การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 จํานวน 2,956,228,261 หน่วยทีจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุน้ สามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
(ในกรณี ทีมีเศษจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิงทังจํานวน) ทังนี
ใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้
1 ครังซึงตรงกับวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ทีใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ทีราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุน้ ซึงสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึงเท่ากับ 0.64 บาท
ต่ อ หุ้น โดยราคาตลาดก่ อ นการเสนอขายเป็ น ราคาถั ว เฉลี ยถ่ ว งนําหนัก ของหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ที ทํา การซื อขาย
ในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ย้อ นหลัง 15 วัน ทํา การติ ดต่อ กัน ก่ อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึงมี มติ ใ ห้เสนอวาระต่อ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565 (ระหว่างวันที 3 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565)
(2) การมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจในการ (ก) กําหนดและแก้ไขเงือนไขและ
รายละเอียดอืน ๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกี ยวเนืองกับการออกและเสนอขายใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ เช่น รายละเอี ยด
การเสนอขาย เป็ นต้น และ (ข) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่า ง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ น ทีเกี ยวข้องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงรวมถึงการติดต่อและการยืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีเกียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ (ค) ดําเนินการใด ๆ ตามทีจําเป็ นและสมควรเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนี
(3) การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจในการพิจารณายกเลิกหรือกําหนดวันกําหนดรายชือผู้
ถื อ หุ้น ที มี สิ ท ธิ ซื อใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ W3 ตามสัด ส่ ว นจํา นวนหุ้น ที ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Record Date) ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบทีมีตอ่ บริษัทเป็ นสําคัญ
ในการนี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กาํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ W3 (Record Date) ในวันที 14 มีนาคม 2565
ทังนี รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 6

-หน้ าที่ 12/19-

ความเห็น คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ W3 จํานวน 2,956,228,261 หน่วยทีจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) และ
การมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ เกียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ W3 ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้น
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 11 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารลดทุน จดทะเบียนของบริษัท จํานวน 29,221,739 บาท จากทุน จดทะเบียนจํานวน
2,985,450,000 บาท เ ป็ น จํ า น วน 2,956,228,261 บาท ด้ ว ยการ ตั ด หุ้ น สามั ญ ใน ส่ ว น ที ยั ง มิ ไ ด้ ม ี
การออกจํา หน่ า ยจํา นวน 58,443,478 หุ้น มูล ค่า ทีตราไว้ห ุ้น ละ 0.50 บาท และการแก้ไ ขเพิมเติม
หนังสือ บริค ณห์ส นธิ ข้อ 4. เพือให้ส อดคล้อ งกับ การลดทุน จดทะเบียนของบริษัท
หลัก การและเหตุผ ล
เนืองจากบริษัทประสงค์ทีจะออกและเสนอขาย (ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 ทีจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ตามที ได้เ สนอให้ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ใ นวาระที 10 ข้า งต้น และ
(ข) หุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ตามทีจะเสนอให้
ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ต่ อ ไปในวาระที 12 และ 13 บริษั ท จึ ง จํา เป็ น จะต้อ งเพิ มทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนดังทีจะเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไปในวาระที 12
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริษัทยังมีหนุ้ สามัญทียังมิได้มีการออกจําหน่ายจํานวน 58,443,478 หุน้ ซึงเป็ นหุน้ ที
จัดสรรไว้เพือรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate) ตามมติทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ดังนัน เพือให้บริษัทสามารถเพิมทุนจดทะเบียนโดย
การออกหุน้ สามัญเพิมทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที ได้มี ก ารแก้ไ ขเพิ มเติ ม ) (“พ .ร .บ. บริ ษั ท มห าช น ”) ซึ งกํา หนดว่ า บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด จะสามารถเพิ ม
ทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุน้ ใหม่และจะกระทําได้เมือหุน้ ทังหมดได้ออกจําหน่ายและได้รบั ชําระค่าหุน้ จนครบถ้วน
แล้ว เว้นแต่หุน้ ทีเหลือเป็ นหุน้ ทีออกไว้เพือรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิ ทีจะซือหุน้ ด้วยเหตุนี บริษัทจึงมี
ความจําเป็ นทีจะต้องลดทุนจดทะเบียนด้วยการตัดหุน้ สามัญในส่วนทียังมิได้มีการออกจําหน่ายจํานวน 58,443,478 หุน้
มู ล ค่ า ที ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท และการแก้ไ ขเพิ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข้อ 4. เพื อให้ส อดคล้อ งกั บ การลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,985,450,000 บาท
เป็ นจํานวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัดหุน้ สามัญในส่วนทียังมิได้มีการออกจําหน่ายจํานวน 58,443,478 หุน้ มูลค่า
ทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

-หน้ าที่ 13/19-

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัท เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความ
เดิมและใช้ขอ้ ความใหม่ดงั นี
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

2,956,228,261·บาท

(สองพันเก้าร้อยห้าสิ บหกล้านสองแสน
สองหมืนแปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

5,912,456,522 หุน้

(ห้าพันเก้าร้อยสิบสองล้านสีแสนห้าหมืน
หกพันห้าร้อยยีสิบสองหุน้ )

มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ

0.50 บาท

(ห้าสิบสตางค์)

หุน้ สามัญ

5,912,456,522·หุน้

(ห้าพันเก้าร้อยสิบสองล้านสีแสนห้าหมืน
หกพันห้าร้อยยีสิบสองหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โดยแยกออกเป็ น

โดยมอบอํานาจให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือบุคคลทีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทมอบหมาย
มีอาํ นาจในการยืนจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอาํ นาจแก้ไขเพิมเติมหรือเปลียนแปลงคําขอหรือข้อความในเอกสาร
ดังกล่าว รวมทังมีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวเนืองกับการดําเนินการดังกล่าวตามทีเห็นสมควร และ
เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง รวมทังตามคําแนะนําหรือ
คําสังของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 29,221,739 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,985,450,000 บาท เป็ นจํานวน 2,956,228,261 บาท ด้วยการตัด
หุน้ สามัญในส่วนทียัง มิไ ด้มีการออกจําหน่า ยจํานวน 58,443,478 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไ ข
เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอํานาจให้กรรมการ
ผูม้ ี อาํ นาจของบริษัท และ/หรือบุคคลทีกรรมการผูม้ ี อาํ นาจของบริษัทมอบหมายมี อาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดทีเสนอ
ข้างต้น
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

-หน้ าที่ 14/19-

วาระที 12 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารเพิมทุน จดทะเบีย นของบริษัท จํานวน 2,364,982,609 บาท จากทุน จดทะเบีย น
จํานวน 2,956,228,261 บาท เป็ นจํานวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิมทุน จํานวน
4,729,965,218 หุน้ มูล ค่าทีตราไว้ห นุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไ ขเพิมเติม หนังสือ บริค ณห์ส นธิ ข้อ 4.
เพือให้ส อดคล้อ งกับ การเพิมทุน จดทะเบียนของบริษัท
หลัก การและเหตุผ ล
เนืองจากบริษัทประสงค์ทีจะออกและเสนอขาย (ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 ทีจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ตามที ได้เ สนอให้ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ใ นวาระที 10 ข้า งต้น และ
(ข) หุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Rights Offering) แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ตามทีจะเสนอให้
ทีประชุมผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ต่อ ไปในวาระที 13 ด้ว ยเหตุนี บริษั ท จึง มี ค วามจํา เป็ น ที จะต้อ งเพิมทุน จดทะเบี ย น
โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 4,729,965,218 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) เพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,956,228,261
บาท เป็ นจํานวน 5,321,210,870 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 4,729,965,218 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท
(2) แก้ไขหนังสื อบริคณห์สนธิ ข ้อ 4. ของบริษั ท เพื อให้สอดคล้องกับการเพิ มทุนจดทะเบี ยนโดยยกเลิ ก
ข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่ดงั นี
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

5,321,210,870·บาท

(ห้าพันสามร้อยยีสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึง
หมืนแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

10,642,421,740 หุน้

(หนึงหมืนหกร้อยสีสิบสองล้านสีแสนสอง
หมืนหนึงพันเจ็ดร้อยสีสิบหุน้ )

มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ

0.50 บาท

(ห้าสิบสตางค์)

หุน้ สามัญ

10,642,421,740·หุน้

(หนึงหมืนหกร้อยสีสิบสองล้านสีแสนสอง
หมืนหนึงพันเจ็ดร้อยสีสิบหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

โดยแยกออกเป็ น

โดยมอบอํานาจให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัท และ/หรือบุคคลทีกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทมอบหมาย
มีอาํ นาจในการยืนจดทะเบียนเพิมทุนและแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอาํ นาจแก้ไขเพิมเติมหรือเปลียนแปลงคําขอหรือข้อความในเอกสาร
ดังกล่าว รวมทังมีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวเนืองกับการดําเนินการดังกล่าวตามทีเห็นสมควร และ
เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง รวมทังตามคําแนะนําหรือ
คําสังของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที
ทังนี รายละเอียดของการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 7

-หน้ าที่ 15/19-

ความเห็น คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน
2,364,982,609 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 2,956,228,261 บาท เป็ นจํานวน 5,321,210,870 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 4,729,965,218 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เพือให้สอดคล้อ งกับ การเพิมทุนจดทะเบี ยนของบริษัท และการมอบอํา นาจให้กรรมการผู้มีอ าํ นาจของบริษัท
และ/หรือบุคคลทีกรรมการผูม้ ี อาํ นาจของบริษั ทมอบหมายมี อาํ นาจในการดํา เนิ น การต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับการเพิ ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้น
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
วาระที 13 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิมทุน ของบริษัท เพือรองรับ การใช้ส ิท ธิต ามใบสําคัญ แสดง
สิ ท ธิ ท ี จะซื อ หุ้ น สามั ญ ข อ งบริ ษั ท อ ควา คอ ร์เ ปอ เร ชั น จํ า กั ด (มห าชน ) ครั งที 3 (AQUA-W3)
แ ละเพื อ ร อ งรั บ การ อ อ กแ ละเสน อ ข ายหุ้ น สามั ญ เพิ มทุ น ให้ แ ก่ ผ ู้ ถ ื อ หุ้ น เดิ ม (Rights Offering)
แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
หลัก การและเหตุผ ล
เนืองจากบริษัทประสงค์ทีจะออกและเสนอขาย (ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 ทีจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) ตามที ได้เ สนอให้ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ใ นวาระที 10 ข้า งต้น และ
(ข) หุ้ น สามั ญ เพิ มทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม (Rights Offering) แบบมอบอํา นาจทั วไป (General Mandate) จํา นวน
1,773,736,957 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ด้วยเหตุนี บริษัทจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของ
บริษัทจํานวน 4,729,965,218 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ดังนี
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 2,956,228,261 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการใช้
สิ ท ธิ ตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ W3 จํ า นวน 2,956,228,261 หน่ ว ยที จั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว น
การถือหุน้ (Rights Offering) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง (ก) ลงนามใน
เอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจําเป็ นทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อ
และการยืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิมทุนดังกล่าว และการนําหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ข) ดําเนินการใด ๆ
ตามทีจําเป็ นและสมควรเกียวเนืองกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 1,773,736,957 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ มทุ น ให้แก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม (Rights Offering) แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบ
-หน้ าที่ 16/19-

อํานาจทัวไป (General Mandate) ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง (ก) กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับการจัดสรรหุน้ เช่น
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเป็ นคราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุน้ การชําระค่าหุน้
วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญ และเงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวกับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว (ข) เข้าเจรจา ทําความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้อง และมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ ทีจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน (ค) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน และหลักฐานทีจําเป็ นและเกี ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง การให้ขอ้ มูลและการยืนเอกสารหลักฐานต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงาน
อืน ๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง)
ดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึงการแต่งตังผูร้ บั มอบ
อํานาจให้ดาํ เนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ง)
ทังนี รายละเอียดของการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษัท ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 7
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของ
บริษัทเพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-W3 และเพือรองรับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่
ผู้ถือ หุ้น เดิ ม (Rights Offering) แบบมอบอํา นาจทัวไป (General Mandate) การมอบอํา นาจให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารอมีอาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ W3 และการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอาํ นาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ตามรายละเอียดทีเสนอข้างต้น
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 14 พิจ ารณาอนุ ม ัต ิก ารแก้ไ ขเปลียนแปลงข้อ บัง คับ ของบริษั ท ในส่ ว นทีเกียวข้อ งกับ ตราประทับ ของ
บริษัท และการแก้ไ ขอํานาจกรรมการ
หลัก การและเหตุผ ล
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครังที /
เมือวันที กุมภาพันธ์
ได้มีมติอนุมัติให้นาํ เสนอต่อที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพือพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเปลียนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนทีเกียวข้องกับ
ตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอํานาจกรรมการ เป็ นดังนี

-หน้ าที่ 17/19-

(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนทีเกียวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ
จากเดิม
แก้ไ ขเป็ น
ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือ ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือ
ร่วมกันพร้อมทังประทับตราสําคัญของบริษัท
อย่างไรก็ ตาม ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ หรือทีประชุม

ร่วมกัน
อย่างไรก็ ตาม ทีประชุมผูถ้ ื อหุน้ หรือทีประชุม

คณะกรรมการ อาจกํา หนดชื อกรรมการผู้ มี อ ํา นาจ คณะกรรมการ อาจกํา หนดชื อกรรมการผู้ มี อ ํา นาจ
ลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทได้ ลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อ 38. ตราประทับของบริษัทเป็ นดังนี

ข้อ 38. -ยกเลิก-

(2) การแก้ไขอํานาจกรรมการ
จากเดิม

แก้ไ ขเป็ น

นายพลสิ ท ธิ ภู มิ ว สนะ นายก่ อ โชค แสงทองอร่ า ม นายพลสิ ท ธิ ภู มิ ว สนะ นายก่ อ โชค แสงทองอร่ า ม
นายชั ย พิ พั ฒ น์ แก้ ว ไตรรั ต น์ นายฉาย บุ น นาค นายชั ย พิ พั ฒ น์ แก้ ว ไตรรั ต น์ นายฉาย บุ น นาค
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในห้าคนนี นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในห้าคนนี
ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ลงลายมือชือร่วมกัน

ความเห็น คณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเปลียนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ใน
ส่วนทีเกียวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขอํานาจกรรมการ ตามรายละเอียดทีเสนอ
การลงมติ
วาระนีต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

-หน้ าที่ 18/19-

วาระที 15 พิจ ารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) กําหนดให้
ผูถ้ ื อหุน้ ทีถื อหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสามของหุน้ ทีจําหน่ายได้ทังหมดสามารถเสนอวาระอืน ๆ เพือพิจารณาใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ื อหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2565 ในวันที 11 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทังนี รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานทีผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดง
เพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขันตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตามสิงที
ส่งมาด้วย 8
ในกรณี ทีผูถ้ ื อหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทหรือผูอ้ ืนเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี (แบบ ข. หรือแบบ ค.) พร้อมทังติดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทัง
เอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที “เลขานุก ารบริษัท : บริษัท อควา คอร์เ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เลขที
121/69 อาคารอาร์เ อสทาวเวอร์ ชัน 21 ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวงดิน แดง เขตดิน แดง กรุ ง เทพมหานคร 10400”
ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ
หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิมเติมหรือต้องการให้ชีแจงในประเด็นใด ๆ เกียวกับระเบียบวาระที
จะนําเสนอในการประชุมครังนี กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัททีหมายเลขโทรศัพท์ 02-694-8000
อนึง คณะกรรมการบริษั ทได้กาํ หนดวัน กําหนดรายชื อผู้ถือหุ้น ทีมี สิท ธิ เข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุน้
ประจําปี 2565 (Record Date) ในวันที 14 มีนาคม 2565

โดยมติคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์เปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

(นายยุทธ ชินสุภคั กุล)
ประธานกรรมการ
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