ที่

AQUA- 018/SET-002/64
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่ อง

การจ่ายเงินปั นผล , เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยจัดสรรแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และกาหนดวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีมติที่สาคัญดังนี้
1. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2563 เป็ นสารอง
ตามกฎหมายจานวน 5.148 ล้านบาท และการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 45.93
ล้านบาท (จานวนหุ ้นที่ได้รับปั นผลครั้งนี้ 4,593 ล้านหุ ้น) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลคิดเป็ นร้อยละ 46.95 ของกาไรสุ ทธิ
หลังหักสารองตามกฎหมาย และกาหนดให้วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้น (“Record Date”) ในการ
รับเงินปั นผล โดยให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
(ทั้งนี้วันกำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิได้ รับปันผลบริ ษัทได้ กำหนดไว้ ล่วงหน้ ำ อย่ ำงไรก็ตำมกำรให้ สิทธิดังกล่ ำวของบริ ษัท
ยังมีควำมไม่ แน่ นอน เนื่องจำกต้ องรอกำรอนุมัติจำกทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น)
2. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 2,296,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,985,450,000 บาท โดยการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว) มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท และจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering: RO) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายหุ ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุน้ (กล่าวคือราคาที่เสนอขายหุน้ ดังกล่าวไม่ต่ากว่า 0.50 บาท/หุน้ ) ซึ่ ง
ราคาเสนอขายเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อกรรมการที่มีอานาจลงนาม
ของบริ ษทั มีอานาจพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไข
อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวม
ถึงการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้
“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

: 2,985,450,000 บาท
: 5,970,900,000 หุน้
: 0.50
บาท

(สองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)
(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บล้านเก้าแสนหุน้ )
(ห้าสิ บสตางค์)

: 5,970,900,000 หุน้
: -ไม่มี-

(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บล้านเก้าแสนหุน้ )

4. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 21 และข้อ 25
เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
ข้ อบังคับของบริษัท
ร่ างข้ อบังคับของบริษัททีข่ อแก้ ไข
ข้อ 21. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุ ม อย่างน้อย 3
เดือนต่อครั้ง
ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการหรื อผู้ซ่ ึ งได้รับ
มอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไม่ยงั กรรมการไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม เว้น แต่ ใ นกรณี จ าเป็ นรี บ ด่ วนเพื่ อ
รักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ ม
โดยวิธียนื่ และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่
อัน เป็ นที่ ต้ งั ส านัก งานใหญ่ข องบริ ษ ัท หรื อสถานที่ อื่น ใด
ตามที่เห็นสมควร
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป อาจร้ องขอให้ ประธาน
กรรมการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการได้ ในกรณี ที่ มี
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไปร้ องขอให้ ป ระธานกรรมการ
หรื อ กรรมการที่ ได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการ
กาหนดวันประชุ ม ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับการร้ อง
ขอ

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไม่ ยงั กรรมการไม่ น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวัน ประชุ ม เว้น แต่ในกรณี จาเป็ น
รี บด่ วนเพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธียื่น
และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถจัดประชุ มได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษทั หรื อสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้ องขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการได้ ในกรณี ที่ มี ก รรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไปร้ อ งขอให้ ป ระธาน
กรรมการหรื อกรรมการที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวัน
ประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ในกรณี เป็ นการประชุ มคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ให้ดาเนิ นการ
ตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบ
และ/หรื อคาสั่งใดๆ ที่เกี่ ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุ มคณะกรรมการครั้ง
นั้น

ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทา
เป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระ
การประชุ ม และเรื่ อ งที่ จ ะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ว ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่ อพิจารณา รวมทั้งความเห็ น ของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่ าวและจัดส่ งให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น และ

ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม
ระบุส ถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่ จะเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม
พร้ อมด้วยรายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุ ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและ
จัด ส่ งให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น และนายทะเบี ยนทราบไม่ น้ อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันประชุ ม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่

ข้ อบังคับของบริษัท

ร่ างข้ อบังคับของบริษัททีข่ อแก้ ไข

นายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันประชุ ม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3
วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น สามารถจัด ประชุ ม ได้ ณ
ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร

น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถจัด ประชุ ม ได้ ณ ท้ อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ ัง
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ในกรณี เป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ้ นผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ ให้ดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/
หรื อคาสัง่ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนั้น

5. อนุมตั ิให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Prize Room
ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุ งเทพ รัชดา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดยการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
พิจารณาการจัดสรรเงินกาไรเพื่อสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี
2563
วาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการใหม่
 กรรมการที่ ออกตามวาระนี้ คือ นายยุทธ ชิ นสุ ภคั กุล , นางวรางคณา กัลยาณประดิ ษฐ และนายปกรณ์
มงคลธาดา โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิเลือก นายยุทธ ชินสุ ภคั กุล , นางวรางคณา
กัลยาณประดิษฐ และนายปกรณ์ มงคลธาดา กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2564
 อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ประจาปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยกาหนด
อัตราค่าตอบแทนดังนี้
ตาแหน่ ง
ต่ อเดือน
ต่ อครั้งทีป่ ระชุม
ประธานคณะกรรมการ
50,000
8,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริ ษทั
30,000
8,000
กรรมการบริ ษทั / กรรมการตรวจสอบ
20,000
8,000
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดื อนในปี 2564 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ มิใช่ผบู ้ ริ หาร และเป็ นการจ่าย
ค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบริ ษ ัท เนื่ องจากกรรมการที่ ดารงต าแหน่ งในกรรมการชุ ดย่อยเป็ น
กรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
 แต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวฒั น์ พนชาติ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตเลขที่ 4712 หรื อ นางสาววันเพ็ญ
อุ่นเรื อน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรื อ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้ อบบัญชีรับ

วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10
วาระที่ 11

อนุญาตเลขที่ 9589 แห่ งบริ ษทั สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริ ษทั
ด้วยค่าตอบแทนจานวนไม่เกิ น 1,420,000 บาท รวมทั้งมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิค่าสอบทานงบการเงินและค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย
พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิ น 1,377,900,000 หุ ้น แบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record date)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นางสาวเรวดี หวานชิด)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารบัญชีการเงิน
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
นางอรทัย เนตรเรื อง
โทร. 02-694-8888 ต่อ 8804

เอกสารแนบ
(F53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท อควา คอร์ เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้า บริ ษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จาก 2,296,500,000 บาท เป็ น 2,985,450,000
บาท โดยออกหุน้ สามัญ จานวน 1,377,900,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 688,950,000 บาทโดยเป็ นการเพิ่ม
ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่ าทีต่ ราไว้
รวม
(บาทต่ อหุ้น)
(บาท)
 แบบกาหนดวัตถุประสงคใน
หุน้ สามัญ
.....................
.....................
.....................
การใช้เงินทุน
หุน้ บุริมสิทธิ
.....................
.....................
.....................
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
1,377,900,000
0.50
688,950,000
(General Mandate)
หุน้ บุริมสิทธิ
.....................
.....................
.....................
กรณี การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณี การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
-ไม่มี2.2 แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภทหลักทรัพย์ จานวนหุ้น
ร้ อยละต่ อ
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
ประชาชน

1/

หุน้ สามัญ

ทุนชาระแล้ ว
1,377,900,000
30

หุน้ บุริมสิทธิ

.....................

.....................

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หมายเหตุดา้ นล่าง
..................................................

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................

..................................................
..................................................
..................................................

จัดสรรให้ แก่

ประเภทหลักทรัพย์

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว

บุคคลในวงจากัด

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1/

หมายเหตุ
1/

.....................

.....................

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
หมายเหตุดา้ นล่าง
..................................................

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
มอบหมายให้คณะกรรมการของบริ ษทั มี อานาจพิ จารณากาหนดวัตถุป ระสงค์ในการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ น
รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ น ในครั้งนี้
โดยรวมถึงการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย จัดสรร
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 1,377,900,000 หุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right
Offering: RO)
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Prize Ballroom
ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุ งเทพ รัชดา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10400 โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record date)
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการยื่นคาขอจดทะเบี ยนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนที่ เรี ยกชาระแล้วกับกรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกใหม่เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
เป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
6.1 เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็ วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุน้ และปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
6.2 ลดขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการได้ 4-10 สัปดาห์ เนื่องจากไม่ตอ้ งจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิเพิ่มทุน
6.3 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิเพิม่ ทุนทุกครั้งที่ตอ้ งการระดมทุน
6.4 เพิ่มทางเลือกของการระดมทุน
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 บริ ษทั มีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะการณ์ที่เหมาะสมสร้างผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหุน้
7.2 ได้รับความคุม้ ครองอย่างเพียงพอ เนื่องจากมีเกณฑ์กาหนดเงื่อนไขการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
7.3 สามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี

8.
9.

รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มีตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
1
2
3
4

ขั้นตอนการดาเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่ออนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ..............................................................................กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
(นายพลสิ ทธิ ภูมิวสนะ และ นายปกรณ์ มงคลธาดา)

วัน เดือน ปี
25 กุมภาพันธ์ 2564
16 มีนาคม 2564
(Record date)
27 เมษายน 2564
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ

