ที่

AQUA-022/OTH-013/64
วันที่ 5 มีนาคม 2564

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. QR CODE สาหรับดาวน์โหลด รายงานประจาปี และงบการเงินประจาปี 2563 (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 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้อง Prize Room ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุ งเทพ รัชดา
เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดยมี ระเบี ยบวาระการประชุ มและ
ความเห็นของกรรมการที่จะเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
หลักการและเหตุผล
บริ ษทั ฯได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 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 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

-หน้ าที่ 1-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2563
หลักการและเหตุผล
ผลการดาเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริ ษทั ฯในรอบปี 2563 ระบุอยูใ่ นรายงานประจาปี 2563 โดยผูถ้ ือหุน้
สามารถดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 ในรู ปแบบ QR CODE (QR CODE ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2) และบริ ษทั ฯขอสรุ ป
ภาพรวมของผลการดาเนินงาน ดังนี้
โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั

การถือหุ น้

บมจ. อควา แอด (AA)
บจ. บอร์ดเวย์ มีเดีย (BWM)
บจ. เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย (MIS)
บจ. ส. ธนา มีเดีย (STN)
บจ. มันตรา แอสเซ็ท (MAN)
บจ.ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริ บิวชัน่
เซ็นเตอร์ (TCDC)
บจ. แอ๊คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง (AWH)
บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ ป (EP)

99.99 %
99.99 %
99.99 %
99.99 %
99.99 %
96.13 %

เงินลงทุนของบริ ษทั
(ราคาทุน)
483 ลบ.
892 ลบ.
0.81 ลบ.
778 ลบ.

99.99 %
39.61 %

778 ลบ.

2.

ประกอบธุ รกิจ

สถานะเงินลงทุน

สื่ อโฆษณา
สื่ อโฆษณา
สื่ อโฆษณา
สื่ อโฆษณา
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้เช่าและบริ การ
คลังสิ นค้าให้เช่าและบริ การ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยของ AA
บริ ษทั ย่อยของ BWM
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

คลังสิ นค้าให้เช่าและบริ การ
พลังงานทดแทน และบรรจุภณ
ั ฑ์

บริ ษทั ย่อยของ TCDC
บริ ษทั ร่ วม

โครงสร้ างรายได้ และผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ปรับแนวทางการดาเนินธุรกิจสื่ อโฆษณานอกบ้านของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้แบรนด์
“AQUA” เพียงแบรนด์เดียว โดยให้ บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) เป็ นผูบ้ ริ หารการขายและจัดการสื่ อโฆษณา
ทั้งหมดของ 4 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อม โดยมีผลประกอบการเป็ นดังนี้
ประเภทรายได้

2563

2562

ผลต่ าง

1. รายได้จากการขายและบริการ

ลบ.
897.92

%
ลบ.
65.77 1,146.16

%
ลบ.
79.11 (248.24)

%
(21.66)

1.1 สื่ อโฆษณานอกบ้ าน : AQUA & AA & BWM
1.2 ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ให้ เช่ าและบริ การ : TCDC & MAN

574.24
323.68

42.06
23.71

808.56
337.60

55.81
23.30

(234.32)
(13.92)

(28.98)
(4.12)

2. ส่ วนแบ่ งกาไรจากบริษัทร่ วม : EP
3. รายได้อื่น

449.70
17.67

32.94
1.29

261.21
41.53

18.03
2.87

188.49
(23.86)

72.16
(57.45)

17.67

1.29

14.83
26.70

1.02
1.84

(14.83)
(9.03)

(100.00)
(33.82)

100.00 1,448.90
57.65 539.73

100.00
47.09

(83.61)
(22.11)

(5.77)
(8.91)

3.1 กาไรจากการขายเงินลงทุน
3.2 รายได้ ดอกเบีย้ รั บและอื่นๆ

รวมรายได้
4. ต้ นทุนขายและบริการ

1,365.29
517.62

4.1 สื่ อโฆษณานอกบ้ าน: AQUA & AA & BWM
4.2 ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ให้ เช่ าและบริ การ: TCDC & MAN

498.20
19.42

86.76
6.00

513.59
26.14

63.52
7.74

(15.39)
(6.72)

(6.57)
(48.28)

5. ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย

25.50

2.84

50.99

4.45

(25.49)

(10.27)

5.1 สื่ อโฆษณานอกบ้ าน: AQUA & AA & BWM
5.2 ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์ให้ เช่ าและบริ การ: TCDC & MAN

25.50
-

4.44
-

50.99
-

6.31
-

(25.49)
-

(10.88)
-

-หน้ าที่ 2-

2563

ประเภทรายได้

2562

ผลต่ าง

6. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ลบ.
273.02

%
20.00

ลบ.
195.94

%
13.52

ลบ.
77.08

%
39.34

6.1 จากการดาเนินงานปกติ
6.2 ปรั บปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
6.3 ด้ อยค่ าสิ นทรั พย์ทางการเงิน(ลูกหนีก้ ารค้ า)

185.27
2.07
85.68

13.57
0.15
6.28

185.57
6.38
3.99

12.81
0.44
0.28

(0.30)
(4.31)
81.69

(1.26)
(29.06)
>100.00

(268.08)

(19.64)

78.62

5.43 (346.70) (440.98)

(49.80)
(218.28)

(3.65)
(15.99)

73.31
2.31

5.27
0.16

120.68

8.84

101.00

6.97

19.68

19.49

8.1 จากการดาเนินธุรกิจปกติ
8.2 ปรั บปรุงตามมาตรฐานบัญชี

97.93
22.75

7.17
1.67

100.76
0.24

6.95
0.02

(2.83)
22.51

(2.81)
>100.00

9. รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

27.49

2.01

(74.29)

(5.13)

9.1 ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
9.2 ปรั บปรุงตามมาตรฐานบัญชี

(28.29)
55.78

(2.07)
4.09

(39.75)
(34.54)

(2.74)
(2.38)

11.46
90.32

(28.83)
(261.49)

10. กาไรสุ ทธิ
11. กาไรสุ ทธิเฉพาะบริษัท
12. กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงาน
13. EBITDA

187.88
182.85
402.34
458.45

13.76
13.39
29.47
33.58

565.57
557.37
502.67
584.79

39.03
38.47
34.69
40.36

(377.69)
(374.52)
(100.33)
(126.34)

(66.78)
(67.19)
(19.96)
(21.60)

7. กาไร(ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ ายุติธรรมฯ
7.1 ธุรกิจคลังสิ นค้ า: TCDC & AWH
7.2 สถานฟื ้ นฟูสุขภาพ ให้ เช่ าและบริ การ: MAN
8. ต้ นทุนทางการเงิน

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ รวม
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูส้ ถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน

31 ธ.ค. 63
312.30
288.78
1,485.20
29.90
3,665.98
1,365.82
425.87
640.57
68.14
8,282.56
65.00
113.37
1,644.22
866.10
521.91
414.68

31 ธ.ค. 62
158.09
332.23
1,276.55
29.90
3,934.06
1,350.46
640.57
81.85
7,803.72
40.61
99.13
1,825.92
477.67
89.80
470.03

(126.11) (165.26)
(220.59) ->100.00

101.78 (137.00)

เปลีย่ นแปลง
154.21
(43.45)
208.65
(268.08)
15.36
425.87
(13.71)
478.85
24.39
14.24
(181.70)
388.43
432.11
(55.35)

-หน้ าที่ 3-

หน่ วย : ล้ านบาท
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิน
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินทุน
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม
องค์ประกอบอื่น
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น

31 ธ.ค. 63
179.96
3,805.24
2,296.50
312.84
55.48
1,817.22
(77.39)
72.67
4,477.32
0.85
0.96

31 ธ.ค. 62
214.46
3,217.62
2,296.50
312.84
50.34
1,787.87
70.91
67.63
4,586.09
0.70
0.98

เปลีย่ นแปลง
(34.50)
587.62
5.14
29.34
(148.30)
5.04
(108.77)
0.15
(0.02)

3. นโยบายเกีย่ วกับการต่ อต้ านการทุจริตและคอรัปชั่ น (CAC)
บริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมกับโครงการ CAC เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 CAC มีมติให้การรับรอง
AQUA เป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจาก
วันที่มีมติให้การรับรอง (เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2562 สิ้ นสุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2565) และบริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะ
รักษาฐานะการเป็ นสมาชิก CAC ต่อไป
4. การออกและเสนอขายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกู้
โดยมี มู ล ค่ า เสนอขายไม่ เกิ น 2 ,000 ล้านบาทหรื อ เที ย บเท่ า รวมทั้ง มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ
กรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรื อ ต่อเนื่ องกับการออกเสนอ
ขายหุน้ กู้
บริ ษทั ขอรายงานผลการออกและจาหน่ายหุ ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 875.20 ล้านบาท วงเงิน
คงเหลือ 1,124.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและจาหน่ายหุน้ กู้ ดังนี้
วันทีอ่ อก
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
วันทีค่ รบกาหนดไถ่ ถอน
24 พฤษภาคม 2562
117.20
24 พฤษภาคม 2564
27 กันยายน 2562
305.00
26 มีนาคม 2564
8 ธันวาคม 2563
453.00
9 ธันวาคม 2565
รวมทั้งสิ้น
875.20
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 2563
ซึ่ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2563 (ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน(ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ของบริ ษทั ประจาปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรเพื่อสารองตามกฎหมายและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
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 2563 บริ ษ ัท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ 102.97 ล้านบาท (งบเฉพาะกิ จ การ) จึ ง พิ จ ารณาจัด สรรก าไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2563 เป็ นสารองตามกฎหมายจานวน 5.148 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท คิดเป็ น
เงิ นปั นผลทั้งสิ้ น 45.93 ล้านบาท (จานวนหุ ้นที่ ได้รับปั นผลครั้งนี้ 4,593 ล้านหุ ้น) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลคิดเป็ นร้อยละ
46.95 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายการ
ปี 2563
ปี 2562
1. กาไรสุทธิที่นามาจัดสรร (ล้านบาท)
102.97
122.38
2. กาไรสะสมบางส่วน (ล้านบาท)
22.66
3. รวมกาไรที่นามาจัดสรร (ล้านบาท)
102.97
145.04
4. สารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)
5.148
7.25
5. กาไรที่ใช้คานวณเงินปั นผล (ล้านบาท)
97.822
137.79
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รายการ

6.
7.
8.
9.

ปี 2563
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
4,593.00
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.01
รวมเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)
45.93
อัตราจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิหลังหักสารองฯ
46.95%
ทั้งนีก้ ารจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2563 เป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษัท

ปี 2562
4,593.00
0.03
137.79
118.52 %

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 เป็ นเงิน
สารองตามกฎหมายจานวน 5.148 ล้านบาท และจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 45.93 ล้าน
บาท โดยมีจานวนหุน้ สามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลทั้งสิ้น 4,593 ล้านหุน้
และกาหนดให้วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปั นผล โดยให้
จ่ายเงิ นปั น ผลดังกล่าวแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในวัน ที่ 25 พฤษภาคม 2564 และจะจ่ ายเมื่ อได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2564 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 2564 นี้ มีกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายยุทธ
ชินสุภคั กุล
กรรมการ , ประธานกรรมการ
(2) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ
(3) นายปกรณ์
มงคลธาดา
กรรมการ , กรรมการบริ หาร , กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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
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มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากนี้บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์บริ ษทั ซึ่ งปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ ดเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564
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) นายยุทธ
ชินสุภคั กุล
กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(2) นางวรางคณา
กัลยาณประดิษฐ กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) นายปกรณ์
มงคลธาดา
กรรมการ (ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายยุทธ
ชินสุ ภคั กุล, (2) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ และ (3) นายปกรณ์ มงคลธาดา กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2564
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
หลักเกณฑ์ การพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริ ษทั และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

-หน้ าที่ 7-

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
เห็นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563 ในวงเงินไม่เกิ น
5.00 ล้านบาท โดยกาหนดอัตราค่าตอบแทนดังนี้
ปี 2563

เสนอพิจารณา ปี 2564
ตาแหน่ ง

ต่ อเดือน

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั
รวมทั้งปี ไม่ เกิน
จ่ ายจริง

ผลประโยชน์
อื่น ๆ

50,000
30,000

ต่อครั้ง
ประชุม
8,000
8,000

-ไม่ ม-ี

20,000

8,000

-ไม่มี-

มี (*)
มี (*)

-

8,000
8,000
5,000,000

มี (*)
มี (*)

ผลประโยชน์
อื่น ๆ

ต่อเดือน

50,000
30,000

ต่ อครั้ง
ประชุ ม
8,000
8,000

-ไม่ ม-ี
-ไม่ ม-ี

20,000

8,000

-

8,000
5,000,000

-ไม่มี-ไม่มี-

4,870,000

(*) 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 2563
จานวน
ครั้งประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
11
คณะกรรมการตรวจสอบ
7
ค ณ ะก รรม ก ารส รรห าแล ะ
5
พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร
8
คณะกรรมการ

(หน่ วย : ล้านบาท)

ค่าเบี้ยประชุม
รายเดือน รายครั้ง
1.80
0.71
-

-

ค่าบาเหน็จ
กรรมการ
2.02
-

ค่าตอบแทน
เลขานุการบริ ษทั
0.34

รวม
ค่าตอบแทน
4.87
-

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

-หน้ าที่ 8-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
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 เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้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
ค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี สาหรั บ ปี 2564 เป็ นจานวนไม่เกิ น 1,420,000 บาท (เท่ ากับ ปี 2563) รวมทั้งมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริ 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 ษทั 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
ค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี สาหรั บ ปี 2564 เป็ นจานวนไม่เกิ น 1,420,000 บาท (เท่ ากับ ปี 2563) รวมทั้งมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
สรุ ปข้อมูลการสอบบัญชี
ปี 2564
ปี 2563
(ทีเ่ สนอขออนุมตั )ิ
ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี
700,000
700,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
720,000
720,000
1,420,000
รวม
1,420,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)
12,650
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สานักงานสอบบัญชี
หน่วย : บาท

-หน้ าที่ 9-

บริ ษทั สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2555-2563 รวมทั้งสิ้น 9 ปี โดยมีรายละเอียด
การลงนามรับรองงบการเงินดังนี้
รายนามผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ
เลขที่ 4712
2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน
เลขที่ 7750
2560 - 2563
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
เลขที่ 9589
การลงมติ
วาระนี้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวนไม่ เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate)
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริ ษทั ที่มีแผนต้องใช้ในการลงทุนในปี 2564 นอกจากนี้ บริ ษทั
อาจจาเป็ นต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม ซึ่ งการจัดหาเงินทุนในปี 2564 ส่ วนหนึ่ งมาจากการกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน การออกและจาหน่ ายหุ ้นกูห้ รื อตราสารหนี้ ต่างๆ อย่างไรก็ตามเห็ นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate) เป็ นทางเลือกหนึ่งที่บริ ษทั สามารถดาเนินการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้
ตามเวลาที่ตอ้ งการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้ตามเป้ าหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
จานวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจานวน 2,296,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจานวน 2,985,450,000
บาท โดยการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุน
ชาระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering:
RO) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ ้น 0.50 บาท) ซึ่งราคา
เสนอขายเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ในกรณี น้ ีบริ ษทั มีกาไรสะสมไม่สามารถเสนอขายหุ ้น
ต่ากว่าราคาหุน้ ที่จดทะเบียนได้)
และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั มีอานาจพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญ เพิ่ มทุ น รายละเอี ยด และเงื่ อนไขอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ น รวมทั้งลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง

-หน้ าที่ 10-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
หลักการและเหตุผล
ตามวาระที่ 8 ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 688,950,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 2,296,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,985,450,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4. ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็ นข้อความดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

:
:
:

2,985,450,000
5,970,900,000
0.50

บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิ บห้าล้านสี่ แสนห้าหมื่นบาท)
หุน้
(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บล้านเก้าแสนหุน้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)

:
:

5,970,900,000
-ไม่มี-

หุน้

(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บล้านเก้าแสนหุน้ )

การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับบริษัท
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยได้กาหนดใหม่ตาม
มาตรา 4 ในพระราชกาหนด “การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งมีการ
ประชุมที่ได้กระทาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูร้ ่ วมประชุมมิได้อยูใ่ นสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึ กษาหารื อและ
แสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้น จึ งเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บังคับ บริ ษ ัท ให้ ส อดคล้อ งตามที่
กฎหมายกาหนด ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ข้ อบังคับของบริษัท
ร่ างข้ อบังคับของบริษัททีข่ อแก้ ไข
ข้อ 21. คณะกรรมการของบริ ษ ัท ต้อ งประชุ ม อย่างน้อย 3 ข้อ 21. คณะกรรมการของบริ ษ ัท ต้อ งประชุ ม อย่างน้อย 3
เดือนต่อครั้ง
เดือนต่อครั้ง
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการหรื อ ผู ้ซ่ ึ งได้รั บ
ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการหรื อ ผู ้ซ่ ึ งได้รั บ
มอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไม่ยงั กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 มอบหมายส่งหนังสื อนัดประชุมไม่ยงั กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษา วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษา
สิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี สิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
ยืน่ และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ยืน่ และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้

-หน้ าที่ 11-

ข้ อบังคับของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่
อัน เป็ นที่ ต้ งั ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท หรื อ สถานที่ อื่ น ใด
ตามที่เห็นสมควร
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไป อาจร้ องขอให้ป ระธาน
กรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี ที่มีกรรมการ
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวันประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ

ร่ างข้ อบังคับของบริษัททีข่ อแก้ ไข
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่
อัน เป็ นที่ ต้ งั ส านัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท หรื อ สถานที่ อื่ น ใด
ตามที่เห็นสมควร
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไป อาจร้ องขอให้ป ระธาน
กรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณี ที่มีกรรมการ
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวันประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ในกรณี เป็ นการประชุ ม คณ ะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ และ/หรื อ
ค าสั่ ง ใดๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ งมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ณ วัน ประชุ ม
คณะกรรมการครั้งนั้น

ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทา
เป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบี ยบวาระ
การประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ว ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้งความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถจัด ประชุ ม ได้ ณ
ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร

ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทา
เป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุ สถานที่ วันเวลา ระเบี ยบวาระ
การประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ว ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ อ อนุ ม ัติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้งความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถจัด ประชุ ม ได้ ณ
ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร
ในกรณี เป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ และ/หรื อ ค าสั่ ง ใดๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ให้สอดคล้อง
ตามที่กฎหมายกาหนด ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

-หน้ าที่ 12-

การลงมติ
วาระนี้ ตอ้ งได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้า
ร่ วมประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 11 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
ขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
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
ทั้งนี้ ภายใต้ สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิด 19 (COVID 19) ดังนั้น
บริษัทจะจัดทีน่ ั่งของผู้เข้ าร่ วมประชุมให้ มรี ะยะห่ างทีเ่ หมาะสม ซึ่งจะทาให้ มจี านวนทีน่ ั่งในห้ องประชุมลดลง บริษัทจึง
ขอความร่ วมมือให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้ าร่ วมประชุ ม และหากผู้ถือ
หุ้ น มี ค าถ าม ที่ ต้ อ งก าร ส อ บ ถ าม ใน ที่ ป ร ะ ชุ ม ส าม าร ถ ส่ ง ค าถ าม ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น วั น ป ร ะ ชุ ม ม ายั ง
secretary.aqua@aquacorp.co.th หรื อส่ งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุ มล่ วงหน้ า ตาม QR Code 1 (ที่แนบมา
ข้ างล่ างนี)้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการประชุมสดผ่ านช่ องทาง Youtube ตาม QR Code 2 (ที่แนบมาข้ างล่ าง
นี)้
บริ ษทั ของดแจกรายงานประจาปี 2563 ในแบบรู ปเล่มในวันประชุมเพื่อลดการสัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น และ
เพื่ อ ความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ของผู ้เข้าร่ ว มงานทุ ก ท่ าน โดยท่ านสามารถขอรั บ รายงานประจ าปี 2563 มาได้ที่
“ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แ ข ว ง /เข ต ดิ น แ ด ง ก รุ ง เท พ ฯ 1 0 4 0 0 โ ท ร ศั พ ท์ (0 2 ) 6 9 4 -8 8 0 4 โ ท ร ส าร (0 2 ) 6 9 4 -8 8 8 1 E-mail :
secretary.aqua@aquacorp.co.th”
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ทั้งนี้ ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบ
ได้ในเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 26 มี น าคม 2564 รวมทั้งหากผูถ้ ื อหุ ้น ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ มหรื อ
ต้องการให้ช้ ีแจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นาเสนอในครั้งนี้ กรุ ณาติดต่อ เลขานุการบริ ษทั โทรศัพท์ 02-694-8804
อนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2564 (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

QR Code 1

QR Code 2

(ส่ งคาถามล่วงหน้ า)

(ติดตามการประชุ มสด)
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