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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ขา้พเจา้บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั") ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2020 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดงัต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัได้มมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ 1,067,000,000 บาท เป็น 
1,150,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 83,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
รวม 83,000,000 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

 
การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าท่ีตรา

ไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการ
ใชเ้งนิทุน 

หุน้สามญั 83,000,000  1.00 บาท  83,000,000  

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

  

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตจิดัสรรหุน้สามญัจ านวน 83,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
รวม 83,000,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน 
จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 
อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทั 
ตามสดัส่วน
การถอืหุน้ 
(Right 
Offering) 

หุ้นสามญัทีอ่อก 
ใหม่จ านวน 
83,000,000 หุ้น  

12.8554217 : 1 ราคาเสนอขายของหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษัิท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
(Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้ านวณ
จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของ
บรษิัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั ที่มกีาร
ซื้อขายตดิต่อกนัก่อนหน้าวนัทีม่กีารก าหนด
ราคาเสนอขาย หักด้วยส่วนลดจ านวนไม่
เกินร้อยละ 20 ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัท 
หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้
มีอ านาจพิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย 

วนัที ่9 - 16
ตุลาคม 2563  

โปรด
พจิารณา
หมายเหตุ
ขอ้ 1 - 2 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

โดยบรษัิทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้า 
วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้น 
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือก่อนวันที ่
21 กนัยายน 2563 

(2) บุคคลใน
วงจ ากดั 
(Private 
Placement) 

จ านวนทีเ่หลอื
จากการจดัสรร

ตาม (1) 

 โปรดดหูมายเหตุขอ้ 2.3 โปรดดหูมาย
เหตุขอ้ 2.3 

โปรดดู
หมายเหตุ
ขอ้ 2.3 

  
หมายเหตุ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี้ (จองซื้อเกนิสทิธไิด้) มี
รายละเอยีดดงันี้ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ในอตัราส่วน 12.8554217 หุน้เดมิต่อ 1 หุ้นสามญัเพิม่ทุน กรณีที่มเีศษของ
หุน้ที่เกดิจากการค านวณใหปั้ดเศษของหุ้นนัน้ทิ้ง ทัง้นี้ ราคาเสนอขายของหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ใหค้ านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของ
หุน้ของบรษิัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั  ที่มกีารซื้อขายติดต่อกนัก่อนหน้าวนัที่มกีารก าหนดราคาเสนอขาย 
หกัดว้ยส่วนลดจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้
มอี านาจพจิารณาก าหนดราคาเสนอขาย โดยบรษิทัจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่
มสีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน (Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 

2. ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได ้
(Oversubscription) แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุ้นทีจ่องซื้อเกินกว่าสทิธ ิก็ต่อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือ
หุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน
ครัง้นี้กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในรอบแรกแล้ว บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุ้นเดมิที่ประสงค์จะจองซื้อ
เกนิกว่าสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ ในราคาเดยีวกนักบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรตามสทิธ ิดงันี้ 
2.1  ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน

รอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรอืเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสทิธิ จะจดัสรรหุ้นที่เหลอืดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซื้อหุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนทีแ่สดงความจ านงซื้อ
เกนิกว่าสทิธ ิ

2.2  ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
รอบแรกมจี านวนน้อยกว่าหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิจะจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซื้อ
เกนิกว่าสทิธติามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(ก) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดมิของผูท้ี่จองซื้อเกินกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถือหุ้น

เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่จ้องซื้อ
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เกินกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิี่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มเีศษหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษหุ้น
นัน้ทิง้) ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซื้อและ
ช าระคา่จองซื้อแลว้ 

(ข) ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่า
สทิธแิต่ละราย และยงัได้รบัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุ้นเดมิของผูท้ี่จองซื้อเกินกว่า
สทิธแิต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ี่จองซื้อหุน้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคูณดว้ย
จ านวนหุ้นที่เหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะได้รบัจดัสรร 
(ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการ
จัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทัง้นี้  ให้
ด าเนินการจดัสรรหุน้ให้แก่ผูท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธติามวธิใีนขอ้ (ข) นี้จนกระทัง่ไม่มหีุ้นเหลอืจาก
การจดัสรร 

2.3 หากยงัคงมหีุน้เหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัจากการจดัสรรตามขอ้ 
2.1 และ 2.2 ขา้งต้นแล้ว ใหจ้ดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึ่งรวมถึง
นักลงทุนสถาบนั และ/หรอืนักลงทุนที่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
(ก)  ไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบับรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 

เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการเกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยว
โยงกนั พ.ศ. 2546 

(ข)  มศีกัยภาพทางดา้นเงนิทุน มฐีานะทางการเงนิที่มัน่คง และมคีวามพรอ้มในการช าระเงนิเพิม่ทุน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได ้

(ค)  ตกลงและยอมรบัราคาหุน้ที่เสนอขายในราคาที่ก าหนด โดยเป็นราคาตลาด และเป็นราคาทีไ่ม่ต ่า
กว่าราคาทีเ่สนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ขา้งตน้ 

ทัง้นี้ การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิ 15 
วันท าการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหม้อี านาจพจิารณาก าหนดเงือ่นไขราคาเสนอขายและรายละเอยีด
ในการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว เช่น การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนเป็นคราวเดยีว หรอืแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ สรรหานักลงทุน เปลี่ยนแปลง
รายชื่อและจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรร รวมถงึเปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่รายละเอยีดในการจดัสรร และมี
อ านาจก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร เพื่อใหบ้รษิัทไดร้บัประโยชน์สูงสุด และไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมาย และ/หรอืกฎหรอื
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) และ/หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
นอกจากนัน้ ในกรณีทีเ่ป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถอืหุน้เดมิ
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใหบ้รษิัทสามารถด าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อนาย
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ทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงนิของบุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรในแต่ละ
คราว 
 

อย่างไรกต็าม การจดัสรรหุน้ที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธิตามรายละเอยีดขา้งต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าใหผู้ถ้ือ
หุ้นใดของบรษิัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบงัคบัของบรษิัท ซึ่งปัจจุบัน
อนุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั 
และบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารพจิารณาไม่จดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซื้อหุน้รายใดหากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รอือาจ
เป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายใดๆ หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 
ทัง้นี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) การจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการจดัสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ตามหลกัเกณฑ์ตามขอ้ 2.1 - 2.3 ขา้งตน้แลว้ ใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทั โดยการตดัหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีค่งเหลอืจากการเสนอขายทิง้   

 

2.4 พจิารณาก าหนดใหว้นัที่ 21 กนัยายน 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
(Record Date) และก าหนดวนัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
ระหว่างวนัที ่9 - 16 ตุลาคม 2563 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทักต็่อเมื่อ
ทีป่ระชุมของบรษิทัมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

2.5 พิจารณามอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มี
อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ากดัเฉพาะการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ 

(ข)  ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จดัสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน 
ระยะเวลาเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วธิกีารช าระราคา หรอืรายละเอยีดใน
การจดัสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลีย่นแปลงวนัก าหนดสทิธริายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิะไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

(ค)  ลงนามในแบบค าขออนุญาตการขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หน้าทีห่รอื
ตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย และด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทได้ทุก
ประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัภายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ง)  จดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมอี านาจ
ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพื่ อให้การด าเนินการจด
ทะเบยีนเสรจ็สมบูรณ์ 
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 2.2 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  
ในกรณีทีม่เีศษหุน้ทีเ่กดิขึน้ ใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวทิง้ 

 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 วนัศุกรท์ี ่11 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์บอลรมู 

โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่ อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วันที่

........................... จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที่ 10 สงิหาคม 2563  

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต 
(ถ้ามี) 

4.1 บรษิัทต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดมิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

4.2 นายวกิรม กรมดษิฐ์ ซึ่งจะจองซื้อเกินกว่าสทิธ ิและอาจก้าวขา้มจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมด
ของบรษิัทที่รอ้ยละ 25 จะต้องได้รบัผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบรษิ ทจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สก. 29/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของกจิการ โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการ   

4.3 บรษิัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

4.4 บรษิัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื่อน าหุน้สามญัเพิม่ทุน เขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) 

เพื่อใชส้ าหรบัการขยายธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุง้ในช่วงระยะเวลาที ่1 
(Yangon Amata Smart & Eco City) ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา โดยบรษิัทได้วางแผนการลงทุนใน
โครงการดงักล่าวจ านวนทัง้สิ้นประมาณ 41.53 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 1,287 ล้านบาท) ส าหรบัพฒันาพื้นที่
โครงการในช่วงแรกบนพืน้ที ่200 เอเคอร ์(ประมาณ 506 ไร่) ภายในปี 2564 ซึ่งโครงการดงักล่าวสามารถสรา้งรายได้
ให้แก่บรษิัท และเพิม่ผลประกอบการของบรษิัทในอนาคต ทัง้นี้ โครงการพฒันานิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวมบีรษิัท 
Yangon Amata Smart and Eco City Limited (“ACY”) เป็นเจ้าของโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่ง
บรษิัทได้ลงทุนผ่านบรษิัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นในอตัราส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้ว คอื Amata 
Asia (Myanmar) Ltd อย่างไรก็ตาม โครงสรา้งการถอืหุ้นของ ACY เป็นการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานราชการของ
ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและบรษิทั โดยหน่วยงานราชการดงักล่าวจะน าทีด่นิทีเ่วรคนืมาไดเ้ป็นทุนช าระ
แล้วในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของ ACY และบรษิทัจะน าเงนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ประมาณ 16.18 ล้านดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 
502 ล้านบาท) ไปใชเ้พิม่ทุนช าระแลว้ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 ของ ACY ต่อไป ทัง้นี้ เงนิเพิม่ทุนของ ACY จะน าไปใชใ้น
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การปรบัพื้นที่ดิน และงานก่อสร้างเพื่อพฒันาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน ้าประปา ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบ
ป้องกนัน ้าท่วม ระบบการเชื่อมโยงไฟฟ้า ระบบการตดิต่อสื่อสาร และระบบป้องกนัน ้าท่วม เป็นตน้  

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะช่วยส่งเสริม
ศักยภาพของบริษัท และให้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อน าเงินทุนไปใช้ขยายตัวของธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา และเพิม่ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัในอนาคต โดย
ไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั รวมถงึก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1  คณะกรรมการของบรษิัท มนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลและทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบั
สภาพเศรษฐกจิของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกจินิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบรษิทั  

7.2 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้จะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้
ที่ได้รบัจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมี
ความสามารถทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

7.3  โครงการลงทุนขา้งตน้สามารถสรา้งรายไดโ้ดยตรงใหแ้ก่บรษิทั และเพิม่ผลประกอบการของบรษิทัในอนาคต 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1.1 ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution)  

ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) 
ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัขึน้อยูก่บัปรมิาณการใชส้ทิธซิื้อหุน้เพิม่ทุนของผูถ้อืหุน้เดมิแต่ละราย ทัง้นี้ ใน
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทุกรายไม่ใชส้ทิธซิื้อหุน้เพิม่ทุน จะไม่มผีลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทั แต่ในกรณีทีผู่ถ้อื
หุน้ทุกรายใชส้ทิธติามทีม่อียู่ครบทัง้จ านวนดว้ยราคาตลาดหกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละ 20 จะมผีลกระทบต่อราคา
ของหุน้ของบรษิทั ซึง่จะลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.44 โดยสามารถค านวณผลกระทบไดด้งันี้ 

   

 ผลกระทบต่อราคาหุน้  = (Pa – Pn)/ Pa 

 โดยที ่

Pa = ราคาตลาดซึ่งเท่ากบัราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 15 วนัท า
การตดิต่อกนัก่อนก่อนวนัก าหนดราคา 

Pn =   [(Pa * Qa) + (Pr * Qr)] / (Qa+Qr) 
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Pr =  สมมตฐิานราคาเสนอขายส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาตลาดหักด้วยส่วนลด
รอ้ยละ 20 (บนสมมตฐิานว่าหกัดว้ยส่วนลดสงูสุด) 

Qa =  จ าน วนหุ้ น ส ามัญ เดิ ม ที่ ช า ร ะมู ล ค่ าแ ล้ วทั ้งห ม ดจ าน วน 
1,067,000,000 หุน้  

Qr =  จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ทีจ่ะเพิม่ขึน้ จากการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุ นตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) เป็นจ านวน 
83,000,000 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ทีจ่ านวนสงูสุด)  

Pn =   [(Pa * Qa) + (Pr * Qr)] / (Qa+Qr) 

 =  [(Pa * 1,067,000,000) + (Pa * (1 – 20%) * 83,000,000)]  

  / (1,067,000,000 + 83,000,000) 

 = Pa * (1,067,000,000 + 80% * 83,000,000) / 1150,000,000 

 =  Pa * 0.9856 

 

 ผลกระทบต่อราคาหุน้ =  (Pa – Pn) / Pa 

  =  (Pa – Pa * 0.9856) / Pa 

  =  Pa * (1 – 0.9856) / Pa 

  =  Pa * 0.0144 / Pa 

  = 0.0144 หรอื รอ้ยละ 1.44  

 

8.1.2 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

ภายหลงัจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering)  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิด
ผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้บรษิทั อย่างไรกต็าม ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้รายใดไม่ไดใ้ชส้ทิธจิอง
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีต่นมอียู่เลย และผูถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีม่ ี
อยู่และ/หรอืจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิจนมกีารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนครบทัง้จ านวน จะเกดิผล
กระทบต่อสทิธิการออกเสยีงของผูถ้ือหุ้นรายดงักล่าว ซึ่งจะมสีทิธกิารออกเสยีงลดลงประมาณรอ้ยละ 7.22 
โดยสามารถค านวณไดด้งันี้ 

 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ = 1 – [Qa / (Qa+Qr)] 

 โดยที ่

Qa = จ าน วนหุ้ น ส ามัญ เดิม ที่ ช า ร ะมู ลค่ าแล้ วทั ้งห ม ด  จ าน วน 
1,067,000,000 หุน้ 
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Qr =  หุ้นสามัญที่เสนอขาย ณ วันที่การเสนอขายหุ้น Right Offering 
เสร็จสิ้น จ านวน 83,000,000 หุ้น (บนสมมติฐานว่าบรษิัทออกหุ้น
สามญัทีอ่อกใหม่ทีจ่ านวนสงูสุด)   

 ผลกระทบต่อสดัส่วนของผูถ้อืหุน้  = 1 – [1,067,000,000 / (1,067,000,000 + 83,000,000)] 

     = รอ้ยละ 7.22 

 

8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution)  

ภายหลงัจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) 
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution) ขึ้นอยู่กับปรมิาณการใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดมิทุกรายไม่ใช้สิทธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเลย จะไม่มี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทัง้จ านวน จะมี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร ซึง่ส่วนแบ่งก าไรจะลดลงในอตัรารอ้ยละ 7.22 โดยสามารถค านวณไดด้งันี้ 

 = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

 = (1.58 – 1.47) / 1.58 

 = รอ้ยละ 7.22 

 

โดย EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสุทธ ิ/ จ านวนหุน้สามญัทีช่ าระแลว้  

 = 1,687.78 ลา้นบาท / 1,067 ลา้นหุน้ 

 = 1.58 บาทต่อหุน้ 

 

โดย EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสุทธ ิ/ (จ านวนหุน้สามญัทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้สามญัทีเ่สนอขาย)  

 = 1,687.78 ลา้นบาท / (1,067 ลา้นหุน้ + 83 ลา้นหุน้) 

 = 1.47 บาทต่อหุน้ 

 ก าไรสุทธคิดิจากก าไรสุทธ ิ12 เดอืนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 – วนัที ่31 มนีาคม 2563 

 

8.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน หรือการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

8.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่บรษิทัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวไปใชเ้พื่อวตัถุประสงต์ามรายละเอยีดทีก่ล่าวมาในขอ้ 5 ขา้งตน้ 
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8.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้น 

บรษิทัคาดว่าจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ รวมทัง้ไดร้บั
เงนิจากการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวภายในไตรมาส 4 ของปี 2563 โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดร้บัจาก
การเพิม่ทุนดงักล่าวไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคต์ามรายละเอยีดทีก่ล่าวมาในขอ้ 5 ขา้งตน้ 

8.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการท่ี
จะด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีท่ีเงินได้รบัจากการจดัสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทัง้หมดท่ีต้องใช้ในการ
ด าเนินการตามแผน 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้มี
ความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ทัง้หมด เน่ืองจาก 
บริษัทจะสามารถน าเงนิที่ระดมทุนได้ในครัง้นี้ไปใช้ในการลงทุนเบื้องต้นในโครงการพัฒนาเมือง
อจัฉรยิะอมตะย่างกุ้ง (Yangon Amata Smart & Eco City) บนพืน้ที ่200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) 
ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาภายในปี 2564 และการประสบความส าเร็จในการจดัหา
เงนิทุนในช่วงแรกส่งผลต่อเน่ืองถงึความสามารถและเป้าหมายในการด าเนินการขยายธุรกจิตามแผน
เบื้องต้นในการพัฒนาโครงการดงักล่าวต่อไปในอนาคต โดยโครงการทัง้หมดสามารถสร้างรายได้
โดยตรงใหแ้ก่บรษิทั และเพิม่ผลประกอบการของบรษิทัในอนาคต 

ทัง้นี้ สบืเนื่องจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 83,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่
ทุนจ านวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งบริษัทอาจไม่ได้รบัเงนิทุนเพียงพอตามวตัถุประสงค์ในการใช้
เงนิทุน ดงันัน้ นายวกิรม กรมดษิฐ์ ในฐานะผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ และผู้บรหิารของบรษิัท และ
ปัจจุบนัได้ถือหุ้นบรษิัทเป็นจ านวน 260,345,900 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 24.40 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ของบรษิทั ไดเ้ลง็เหน็ถงึความจ าเป็นของบรษิทัในการจดัหาเงนิทุนในช่วงแรกประมาณ 502 
ลา้นบาท ดว้ยเหตุนี้ นายวกิรม กรมดษิฐ ์(“ผูข้อผ่อนผนั”) จงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความจ าเป็นในการใชเ้งนิใน
ช่วงแรก ที่จะเกิดขึน้ในระยะเวลาอนัใกล้ และการประสบความส าเร็จในการจดัหาเงนิทุนในช่วงแรก
ส่งผลต่อเน่ืองถงึความสามารถและเป้าหมายในการด าเนินการขยายธุรกจิในชว่งระยะเวลาต่อไป ท าให้
ผูข้อผ่อนผนัไดแ้สดงความประสงค์ทีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามสดัส่วนทีถ่อือยู่ และจอง
ซื้ อ เ กิ น สิ ท ธิ เ ป็ น จ า น ว น ร ว ม ไ ม่ เ กิ น  530 ล้ า น บ า ท  ใ น ร า ค า เ ดี ย ว กั น กั บ
ราคาที่เสนอขายต่อผู้ถอืหุน้ของบรษิัทตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และเสนอการจองซื้อ
เกนิสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่าเทยีมกนั เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าบรษิทัมจี านวนเงนิทีเ่พยีงพอในการ
ลงทุนในช่วงแรก  

อย่างไรกต็าม ในกรณีทีบ่รษิทัไดร้บัเงนิจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ไม่ครบ
ตามความต้องการใชเ้งนิลงทุนในโครงการขา้งต้นประมาณ 1,287 ล้านบาท แต่บรษิัทสามารถไดร้บั
เงนิทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 530 ล้านบาท จากการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสทิธแิละเกนิสทิธโิดย
นายวกิรม กรมดษิฐ์ ท าให้บรษิัทมเีงนิเพยีงพอในการเริม่ต้นการเพิ่มทุนในบรษิัท ACY ส าหรบัการ
พฒันาโครงการในช่วงแรก และยงัมทีางเลอืกและระยะเวลาในการจดัหาเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนอื่น
ส าหรบัการลงทุนในช่วงต่อไปไดภ้ายในปี 2564 โดยบรษิทัมแีผนทีใ่ห้จดัสรรหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนที่มีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การขออนุญาตให้
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บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั หรอืใช้เงนิทุนขา้งต้นจากนายวกิรม 
กรมดษิฐ์ เป็นเงนิทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อจดัหาแหล่งเงนิกู้จากสถาบนัทางการเงนิต่อไป 
ทัง้นี้ หากพจิารณา เงือ่นไขอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ของบรษิทักบัธนาคาร ณ 
ปัจจุบนัที่ก าหนดอตัราส่วนดงักล่าวไม่เกิน 1.5 เท่า การเพิม่ทุนจ านวน 530 ล้านบาท ของผูข้อผ่อน
ผนัในครัง้นี้ส่งผลใหบ้รษิทัสามารถน าเงนิทุนขา้งต้นไปใชจ้ดัหาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิหรอืเงนิกู้
ในรูปแบบอื่นได้อีกเป็นจ านวนประมาณ 795 ล้านบาท ซึ่งสามารถจดัหาเงินทุนเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชเ้งนิลงทุนตามแผนเบือ้งตน้ในการพฒันาโครงการดงักล่าว ทัง้นี้มลูค่าการจดัหาแหล่งเงนิทนุ
จากสถาบนัการเงนิขึน้อยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากทางสถาบนัการเงนิ 

8.2.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษทั อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่าการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงนิทุนของบรษิัท ซึ่งจะท าให้บรษิัทสามารถน าเงนิทีไ่ด้
จากการเพิม่ทุนไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคต์ามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวมาในขอ้ 5 ขา้งตน้ ซึ่งการด าเนินการ
ตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของ
บรษิทั ตลอดจนฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั 

8.2.5 ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทั 

ในกรณีทีก่รรมการของบรษิทัไม่ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซี่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ
บรษิทั ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการเพิม่ทุน โดยกระท าการหรอืละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏบิตัิ
หน้าที่ดงักล่าวและก่อให้เกดิความเสยีหากแก่บรษิัท บรษิัทสามารถเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจาก
กรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบรษิทัไม่เรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะแจง้ใหบ้รษิทัด าเนินการเรยีกรอ้งได้ และ
หากบรษิทัไม่ด าเนินการตาทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ ผูถ้อืหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคน
ดงักล่าวแทนบรษิทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระท าหรอืละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ดว้ยความซี่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการเพิม่ทุน
นัน้เป็นเหตุให้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ บรษิทัอาจ
ฟ้องเรยีกใหก้รรมการรบัผดิชอบในการส่งคนืผลประโยชน์ดงักล่าวแก่บรษิทัได ้หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้
และสทิธอิอกเสยีงรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทจะแจง้ให้
บรษิทัด าเนินการดงักล่าวได ้ซึง่หากบรษิทัไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้ ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวสามารถใชส้ทิธฟ้ิองรอ้งคนืผลประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัไดต้าม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) 

 

 






