ที่

AQUA-023/OTH-016/63
วันที่ 5 มีนาคม 2563

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. QR CODE สาหรับดาวน์โหลด รายงานประจาปี และงบการเงินประจาปี 2562 (เอกสารประกอบการ
พิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
3. ข้อมูลกรรมการบริ ษทั ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
4. คาแนะนาในการป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และ คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
5. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั และประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณี ที่มีการมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้
7. แผนที่ของสถานที่จดั การประชุม
8. แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข (กาหนดโดยกระทรวงพาณิ ชย์)
ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้มีมติให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ห้อง Prize Ballroom ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุ งเทพ
รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและ
ความเห็นของกรรมการที่จะเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
หลักการและเหตุผล
บริ ษทั ฯได้จดั การประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้จดั ทารายงานการ
ประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กาหนด พร้อมกับเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั www.aquacorp.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้น (ตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

-หน้ าที่ 1-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2562
หลักการและเหตุผล
ผลการดาเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2562 ระบุอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 โดยผูถ้ ือหุน้
สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบ QR CODE (QR CODE ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2) และบริ ษทั ฯขอสรุ ป
ภาพรวมของผลการดาเนินงาน ดังนี้
โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูล
การถือหุน้ ของบริ ษทั
ทุนชาระแล้ว
สิ นทรัพย์รวม
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(จากงบเฉพาะกิจการ)
หมายเหตุ

MEDIA
AQUA AD (*)
BOARDWAY (*)
99.99%
99.99%
404 ลบ.
98 ลบ.
567 ลบ.
1,356 ลบ.
353 ลบ.
476 ลบ.
59 ลบ.
17 ลบ.
0.13 บาท
20 บาท

INVESTMENT PROPERIES PRINT & ENERGY
TCDC(*)
MANTRA
EPCO(*)
96.13%
99.99%
40.08%
169 ลบ.
10 ลบ.
922 ลบ.
3,334 ลบ.
766 ลบ.
11,555 ลบ.
353 ลบ.
71 ลบ.
2,104 ลบ.
212 ลบ.
28 ลบ.
902 ลบ.
20 บาท
0.20 บาท

1. (*) งบการเงินรวม
2. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 AQUAได้เข้าลงทุนใน BWM เพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุน้ เดิมอีกร้อยละ 5 เป็ นผลให้สัดส่ วน
การถือหุน้ ใน BWM เป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว
2. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 BWM ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญของ บจก. ส.ธนา มีเดีย (STN) ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว โดย STN อยูร่ ะหว่างเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจ่ายปันผลจากกาไรสะสมและ
กาไรสุ ทธิ ปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 400 บาท

โครงสร้ างรายได้ และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ประเภทรายได้
1. รายได้จากธุรกิจสื่ อป้ ายโฆษณา : AA & BWM
1.1 รายได้จากการขาย
1.2 รายได้ค่าโฆษณา - STATIC
1.3 รายได้ค่าโฆษณา - LED
1.4 รายได้อื่น
รวม
2. รายได้จากธุรกิจคลังสิ นค้ า : TCDC & AWH
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
2.2 กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2.3 รายได้อื่น
รวม

2562

2561

ผลต่ าง

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

%

7.42
398.09
403.05
19.44
828.00

0.49
26.06
26.39
1.27
54.21

6.85
377.18
311.58
15.24
710.85

0.56
30.82
25.46
1.25
58.08

0.57
20.91
91.47
4.20
117.15

8.32
5.54
29.36
27.56
16.48

271.04
76.31

17.74
5.00

289.40
15.50

23.65
1.27

(18.36)
(6.34)
60.81 >100.00

3.96
351.31

0.26
23.00

0.34
305.24

0.03
24.94

3.62 >100.00
46.07
15.09

-หน้ าที่ 2-

2562

ประเภทรายได้
3. รายได้จากธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ ให้ เช่ าและบริการ : MA
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
3.2 กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ
3.3 รายได้อื่น
รวม
4. ส่ วนแบ่ งกาไรจากบริษัทร่ วม : EPCO
รวม
5. รายได้อื่น : AQUA
5.1 หนี้สูญรับคืน
5.2 กาไรจากการขายเงินลงทุน
5.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ
5.4 รายได้อื่น
รวม
รวมรายได้
6. ค่ าใช้ จ่าย
6.1 ต้นทุนขาย
6.2 ต้นทุนบริ การ
6.3 ค่าใช้จ่ายขาย
6.4 ค่าใช้จ่ายบริ หาร
6.5 ต้นทุนทางการเงิน
7. รายได้(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
8. กาไรสุ ทธิ
9. กาไรสุ ทธิเฉพาะบริษัท
10. กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน

2561

ผลต่ าง

ลบ.

%

ลบ.

%

ลบ.

66.56
2.31
2.29
71.16
261.21
261.21

4.36
0.15
0.15
4.66
17.10
17.10

65.44
(0.49)
2.32
67.27
136.05
136.05

5.35
(0.04)
0.19
5.50
11.12
11.12

1.12
1.71
2.80 >100.00
(0.03)
(1.29)
3.89
5.78
125.16
92.00
125.16
92.00

0.03
1.09
0.97
0.04
3.29
0.00
0.12
1.04
4.50
100.00 1,223.91

0.09
0.27
0.01
0.37
100.00

(0.69) (63.30)
14.83 100.00
(2.70) (82.07)
(0.10) (83.33)
11.34 >100.00
303.61
24.81

0.49
34.67
3.74
12.42
6.61
(4.90)
37.17
36.63
33.05

0.56
38.96
3.38
13.21
7.59
(3.77)
32.52
31.94
31.29

0.57
52.78
15.67
28.08
8.07
28.66
169.78
168.71
118.89

0.40
14.83
0.59
0.02
15.84
1,527.52
7.42
529.61
57.07
189.78
101.00
(74.84)
567.80
559.59
504.90

6.85
476.83
41.40
161.70
92.93
(46.18)
398.02
390.88
386.01

%

8.32
11.07
37.85
17.37
8.68
62.06
42.66
43.16
30.80

(ไม่ รวมกาไรฯ จากข้ อ 2.2 และ 2.3 สุ ทธิจากภาษี )

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ รวม

31 ธ.ค. 62
158.09
332.29
1,276.55
29.90
3,934.06
1,230.42
738.83
88.18
7,788.32

31 ธ.ค. 61
43.89
337.65
984.67
29.90
3,856.04
1,156.46
385.92
67.10
6,861.63

เปลีย่ นแปลง
114.20
(5.36)
291.88
78.02
73.96
352.91
21.08
926.69

-หน้ าที่ 3-

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูส้ ถาบันการเงิน/หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หุน้ กู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนีส้ ิน
ทุนชาระแล้ว
หุน้ ทุนซื้อคืน
ส่วนเกินทุน
องค์ประกอบอื่น
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น

31 ธ.ค. 62
40.61
94.65
1,922.01
477.67
446.03
219.03
3,200.00
2,296.50
312.84
70.91
50.34
1,790.09
67.63
4,588.31
0.70
0.98

31 ธ.ค. 61
126.27
88.67
1,693.02
289.46
401.54
203.73
2,802.69
2,296.50
(66.38)
312.84
42.78
43.08
1,360.43
69.69
4,058.94
0.69
0.87

เปลีย่ นแปลง
(85.66)
5.98
228.99
188.21
44.49
15.30
397.31
66.38
28.13
7.26
429.66
(2.06)
529.38
0.01
0.11

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั เสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ ม
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นั้นให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการจึงได้จดั ให้มีการทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ประจาปี 2562
ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2562 (ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2)

-หน้ าที่ 4-

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน(ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ของบริ ษทั ประจาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรเพื่อสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562
หลักการและเหตุผล
ทุนสารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 37
กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
การจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้วา่ บริ ษทั มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี โดยกาหนดจ่ายปี
ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลให้พิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานและการบริ หารด้วย อาทิเช่น ฐานะ
และความแข็งแกร่ งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ/แผนการลงทุน เป็ นต้น
ปี 2562 บริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ 122.38 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) โดยในครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้นากาไรสุ ทธิ 122.38
ล้านบาท และก าไรสะสมบางส่ วน 22.66 ล้านบาท รวม 145.04 ล้านบาท มาจัด สรรเป็ นสารองตามกฎหมายจานวน
7,252,105.26 บาท และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้น 137,790,000 บาท (จานวนหุน้ ที่
ได้รับปั นผลครั้ งนี้ 4,593,000,000 หุ ้น) ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลคิดเป็ นร้ อยละ 118.52 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักสารองตาม
กฎหมาย
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายการ
ปี 2562
ปี 2561
1. กาไรสุทธิที่นามาจัดสรร (ล้านบาท)
122.38
171.04
2. กาไรสะสมบางส่วน (ล้านบาท)
22.66
3. รวมกาไรที่นามาจัดสรร (ล้านบาท)
145.04
171.04
4. สารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
7.25
8.52
5. กาไรที่ใช้คานวณเงินปั นผล (ล้านบาท)
137.79
161.83
6. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4,593.00
4,593.00
7. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.03
0.02
8. รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)
137.79
91.86
9. อัตราจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิหลังหักสารองฯ
118.52 %
56.76 %
ทั้งนีก้ ารจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562 เป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท

-หน้ าที่ 5-

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และกาไร
สะสมบางส่วน เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวน 7,252,105.26 บาท และจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท เป็ นเงิน
ปั นผลทั้งสิ้น 137,790,000 บาท โดยมีจานวนหุน้ สามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลทั้งสิ้น 4,593,000,000 หุน้
และกาหนดให้วนั ที่ 22 เมษายน 2563 เป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้น (“Record Date”) ในการรับเงิ นปั นผล โดยให้
จ่ ายเงิ น ปั น ผลดังกล่ าวแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ในวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ ายเมื่ อ ได้รับ อนุ ม ัติจากที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น
ประจาปี 2563 แล้ว
(ทั้งนี้วนั กาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับปันผลบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ า อย่ างไรก็ตามการให้ สิทธิดังกล่ าวของ
บริษทั ยังมีความไม่ แน่ นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมัติจากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น)
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่ งตั้งกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ งกรรมการใหม่
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 13 กาหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูต้ อ้ งออกจากตาแหน่ง และกรรมการผูอ้ อกไปนั้นอาจได้รับ
เลือกเข้ารับตาแหน่ งใหม่ก็ได้ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายสุธี
ผ่องไพบูลย์
กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นายก่อโชค แสงทองอร่ าม กรรมการ , กรรมการบริ หาร และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
(3) นางสาวปราณี รัตคาม
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมพิจารณา ทาหน้าที่ใน
การสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ในกรณี ที่ครบวาระ ลาออกหรื อกรณี อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะได้รับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั ซึ่ งปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระและเสนอ
รายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั จานวน 1 ราย

-หน้ าที่ 6-

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริ ษทั มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแลบริ ษทั
มหาชน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนได้พิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรให้เสนอชื่ อทั้ง 3 ท่ าน กลับ เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่ เป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษทั ตลอดจนเป็ นผูท้ ี่ ประกอบด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรมในการทางาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการ
บริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ (ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้
(1) นายสุธี
ผ่องไพบูลย์
กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) นายก่อโชค แสงทองอร่ าม กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นางสาวปราณี รัตคาม
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
โดยพิจารณาให้กรรมการลาดับที่ (1),(3) เป็ นกรรมการอิสระด้วย เนื่ องจากมี คุณ สมบัติสอดคล้องกับนิ ยาม
กรรมการอิสระของกลต. , ตลท. และบริ ษทั (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฎตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสุ ธี ผ่อง
ไพบู ล ย์, (2) นายก่ อ โชค แสงทองอร่ าม และ(3) นางปราณี รั ต คาม กลับ เข้าด ารงตาแหน่ งกรรมการอี กวาระหนึ่ ง ซึ่ ง
กรรมการลาดับที่ (1) , (3) จะเป็ นกรรมการอิสระด้วย เนื่ องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิ ยมกรรมการอิสระของ กลต.,
ตลท. และบริ ษทั
ทั้งนี้ จากที่ มีผูถ้ ื อหุ ้น เสนอตนเองเข้ารั บพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั 1 ท่ าน คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่ านเดิ มที่ ออกตามวาระเข้า
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเช่นเดิม
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจาปี 2563
หลักการและเหตุผล
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุ ม
บาเหน็ จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่ น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นจะอนุ มตั ิ ซึ่ งอาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั

-หน้ าที่ 7-

หลักเกณฑ์ การพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริ ษทั
โดยพิ จ ารณาจากความเหมาะสมกับ การท าหน้าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุ การของบริ ษทั ประจาปี
2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษั ท / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
รวมทั้งปี ไม่ เกิน
จ่ ายจริง

ปี 2562

เสนอพิจารณา ปี 2563

ต่อเดือน
50,000
30,000

ต่อครั้งประชุม
8,000
8,000

ต่ อเดือน
50,000
30,000

ต่ อครั้งประชุ ม
8,000
8,000

ผลประโยชน์ อื่น ๆ

20,000

8,000

20,000

8,000

-ไม่ ม-ี

8,000
8,000
5,000,000

มี (*)
มี (*)

-

8,000
8,000
5,000,000
4,982,000

-

-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี

(*) ได้รับ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ในตาแหน่ ง
ลูกจ้างของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะคณะกรรมการบริ ษทั เนื่องจากกรรมการที่ดารงตาแหน่งในกรรมการ
ชุดย่อยเป็ นกรรมการที่ ดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการบริ ษทั อยูแ่ ล้ว และมอบอานาจให้ประธานกรรมการพิจารณาการ
จัดสรรบาเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น
ค่ าตอบแทนและจานวนครั้งทีป่ ระชุม ประจาปี 2562
คณะกรรมการ

จานวน
ครั้งประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
8
คณะกรรมการตรวจสอบ
5
ค ณ ะก รรม ก ารส รรห าแล ะ
3
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร
9

(หน่ วย : ล้านบาท)

ค่าเบี้ยประชุม
รายเดือน รายครั้ง
1.85
0.53
-

-

ค่าบาเหน็จ
กรรมการ
2.27
-

ค่าตอบแทนรายปี
เลขานุการบริ ษทั
0.33

รวม
ค่าตอบแทน
4.98
-

การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่
เข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง

-หน้ าที่ 8-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 35 กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริ มาณงานและผลการปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบ
กับค่าสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญ ชี เสนอ รวมทั้งเมื่ อพิจารณาถึงความเป็ นอิสระ ความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พ ประสบการณ์ ใน
งานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริ การงานสอบบัญชีแก่บริ ษทั แล้ว เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลข
ทะเบี ยน 4712 หรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 7750 หรื อนางสาวพรทิ พย์ อมรชัยเลิ ศ
พัฒนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริ ษทั สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนไม่เกิ น 1,420,000 บาท รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ส านั ก งานปี ติ เสวี จ ากัด และผู ้ส อบบั ญ ชี ที่ เสนอแต่ ง ตั้ง เป็ นผู ้ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษัท ไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด
นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เป็ นผูส้ อบบัญชี สังกัดสานักงานสอบบัญ ชี
เดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นสมควรให้ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒั น์พ นชาติ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตเลข
ทะเบี ยน 4712 หรื อ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรื อ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศ
พัฒนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริ ษทั สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2563 เป็ นจานวนไม่เกิ น 1,420,000 บาท รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
สรุ ปข้อมูลการสอบบัญชี
ปี 2563
ปี 2562
(ทีเ่ สนอขออนุมตั )ิ
ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี
670,000
700,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
660,000
720,000
1,330,000
รวม
1,420,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)
7,100
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสอบบัญชี
หน่วย : บาท

-หน้ าที่ 9-

บริ ษ ัท ส านั ก งานปี ติ เสวี จ ากัด เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ตั้ง แต่ ปี 2555-2562 รวมทั้ง สิ้ น 8 ปี โดยมี
รายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้
รายนามผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ
เลขที่ 4712
2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน
เลขที่ 7750
2560 - 2562
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
เลขที่ 9589
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4.
หลักการและเหตุผล
ตามที่ ที่ประชุมสามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) และจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering : RO) นั้น
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเป็ นการเตรี ยมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริ ษทั ที่มีแผนต้องใช้ในการลงทุนและ
ชาระหนี้ ตราสารหนี้ ที่ จะครบก าหนดในปี 2562 นอกจากนี้ บริ ษ ัท อาจจาเป็ นต้อ งรั ก ษาสภาพคล่ อ งให้อ ยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม ซึ่งการจัดหาเงินทุนในปี 2562 ส่วนหนึ่ งมาจากการกูย้ มื จากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ ส่วนหนึ่ งเห็นว่า
การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เป็ นทางเลือกหนึ่งที่บริ ษทั สามารถดาเนินการได้ และมีความคล่องตัว
ในการระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ตอ้ งการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้ตามเป้ าหมาย
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯสามารถจัดหาเงินจากการกูย้ มื จากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ได้ตามเป้ าหมาย จึง
ไม่มีความจาเป็ นที่ ตอ้ งเพิ่มทุนต่อไป จึ งเห็ นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จานวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 2,985,450,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 2,296,500,000
บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 1,377,900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 688,950,000
บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจานวน 2,985,450,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 2,296,500,000 บาท โดยการตัดหุ ้น
สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 1,377,900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นข้อความดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

:
:
:

2,296,500,000
4,593,000,000
0.50

บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิ บหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หุน้
(สี่ พนั ห้าร้อยเก้าสิ บสามล้านหุน้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)

-หน้ าที่ 10-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

:
:

4,593,000,000

หุน้

(สี่ พนั ห้าร้อยเก้าสิ บสามล้านหุน้ )

-ไม่มี-

และเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณามอบหมายให้บุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ในการจดทะเบี ยนแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรื อดาเนิ นการใด ๆ
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กาหนดให้ผูถ้ ือหุ ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ
เพื่อพิจารณาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ลงทะเบียนเข้า ร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. รายละเอียดคาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วมประชุม ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ปรากฎตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน สามารถดาเนิ นการได้ โดยมีรายละเอียดคา
ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่ วมประชุม ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ปรากฎตาม
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4 หรื อ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั (โดยมีรายชื่ อของกรรมการอิสระปรากฎ
ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6) เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลง
นามในหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่แนบมานี้ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท และส่ งหนังสื อมอบฉันทะ
รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “ฝ่ ายเลขานุการ บริ ษัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่
121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400” ก่อนวันประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วันทาการ
ทั้งนีภ้ ายใต้ สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิด 19 (COVID 19) ดังนั้น
เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของ COVID 19 จากการรวมกันของคนหมู่มาก บริษัทจึงขอให้ ผ้ถู ื อหุ้นพิจารณามอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระแทนการเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้ องกับแนวทางที่สานักงาน กลต. ได้ ร่วมหารื อกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษทั ในรู ปแบบของเอกสาร สามารถติด
ต่อมาที่ “เลขานุ การบริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์ เอสทาวเวอร์ ถนน
รั ช ดาภิ เ ษก แขวง/เขต ดิ น แดง กรุ งเทพฯ 10400 โทรศั พ ท์ (02) 694-8804 โทรสาร (02) 694-8881 E-mail :
secretary.aqua@aquacorp.co.th”
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ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเรี ยกดูหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบ
ได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2563 รวมทั้งหากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อต้องการ
ให้ช้ ีแจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นาเสนอในครั้งนี้ กรุ ณาติดต่อ เลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ 02-694-8804
อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ใน
วันที่ 17 มีนาคม 2563 (Record date)
คณะกรรมการของบริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในข้อกาหนดสิ ทธิ ขา้ งต้นที่
จัดส่งมายังผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันนี้ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมี
ความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

โดยมติคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายยุทธ ชินสุภคั กุล)
ประธานกรรมการ
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