
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
 

รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมติัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษทั  

1. ช่ือผู้ขอผ่อนผนั 
นายวกิรม กรมดษิฐ ์  
 

2. จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมติัการขอผ่อนผนั
การท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษทั โดยอาศยัมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 
ผูไ้ม่มสีทิธอิอกเสยีงคงคะแนน ไดแ้ก่ ผูข้อผ่อนผนั และบุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั โดยมรีายละเอยีด

การถอืหุน้ในบรษิทัดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ รอ้ยละของทุนช าระแลว้ 

นายวกิรม กรมดษิฐ ์  260,345,900  24.40 
ทีม่า : บญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่23 เมษายน 2563 

 

ทัง้นี้ ไมม่บีุคคลตามมาตรา 258 ของผูข้อผ่อนผนั ถอืหุน้ในบรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

 

3. วิธีการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายและเหตุผลในการก าหนดราคาดงักล่าว 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูข้อผ่อนผนัเป็นราคาเดยีวกบัราคาทีก่ าหนดให้เป็นราคาเสนอขายหุน้สามญัใหก้บั

ผูถ้อืหุน้เดมิรายอื่นตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมทุนของบริษทั 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) 
โดยก าหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน 
(Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ให้ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบรษิัทในช่วงเวลา
ตัง้แต่ 7 - 15 วนั ที่มกีารซื้อขายตดิต่อกนัก่อนหน้าวนัทีม่กีารก าหนดราคาเสนอขาย หกัดว้ยส่วนลดจ านวน
ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหม้อี านาจพจิารณา
ก าหนดราคาเสนอขาย โดยบรษิัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิอง
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสดัส่วน (Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 ทัง้นี้ เงนิเพิม่ทุนดงักล่าว
จะน าไปเพื่อใชส้ าหรบัการขยายธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรมในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้ง 
(Yangon Amata Smart & Eco City) บนพื้นที่ 2,000 เอเคอร์ (ประมาณ 5,060 ไร่) ในช่วงระยะเวลาที่ 1 
ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา โดยบรษิทัไดว้างแผนการลงทุนเบื้องต้นในโครงการดงักล่าวจ านวน
ทัง้สิน้ประมาณ 41.53 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 1,287 ลา้นบาท) ส าหรบัพฒันาพืน้ทีโ่ครงการในช่วงแรก
บนพื้นที่ 200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) ภายในปี 2564 ซึ่งโครงการดงักล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่
บรษิทั และเพิม่ผลประกอบการของบรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ โครงการพฒันานิคมอุตสาหกรรมดงักล่าวมบีรษิทั 
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Yangon Amata Smart and Eco City Limited (“ACY”) เป็นเจ้าของโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ดงักล่าว ซึ่งบรษิัทได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่บรษิัทถือหุ้นในอตัราส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ คอื Amata Asia (Myanmar) Ltd อย่างไรกต็าม โครงสรา้งการถอืหุน้ของ ACY เป็นการร่วมลงทุน
ระหว่างหน่วยงานราชการของประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและบรษิัท โดยหน่วยงานราชการ
ดงักล่าวจะน าทีด่นิทีเ่วรคนืมาไดเ้ป็นทุนช าระแลว้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ของ ACY และบรษิทัจะน าเงนิเพิม่ทุน
ในครัง้นี้ประมาณ 16.18 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ประมาณ 502 ล้านบาท) ไปใชเ้พิม่ทุนช าระแล้วในสดัส่วนรอ้ย
ละ 80 ของ ACY ต่อไป ทัง้นี้ เงนิเพิ่มทุนของ ACY จะน าไปใช้ในการปรบัพื้นที่ดิน และงานก่อสร้างเพื่อ
พฒันาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน ้าประปา ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบป้องกนัน ้าท่วม ระบบการเชื่อมโยง
ไฟฟ้า ระบบการตดิต่อสื่อสาร และระบบป้องกนัน ้าท่วม เป็นตน้ 
 
 

4.2 เหตุผลในการออกหลกัทรพัย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผนั คือ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ซ่ึงเป็นบุคคล
เก่ียวโยงของบริษทั 

• การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือ
หุน้ ซึ่งนายวกิรม กรมดษิฐ์  ในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธใินการจองซื้อหุน้ไม่แตกต่างจากผูถ้อืหุน้รายอื่น 
โดยมสีทิธติามสดัส่วนการถอืหุ้นปัจจุบนั นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผู้ขอผ่อนผนัเป็น
ราคาเดยีวกบัราคาทีก่ าหนดใหเ้ป็นราคาเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิรายอื่นตามสดัส่วนการถอื
หุน้ และเสนอการจองซื้อเกนิสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่าเทยีมกนั 

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
83,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ดงักล่าว
ขา้งตน้ ซึง่บรษิทัอาจไม่ไดร้บัเงนิทุนเพยีงพอตามวตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิทุน นายวกิรม กรมดษิฐ ์ในฐานะผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั และปัจจุบนัไดถ้อืหุน้บรษิทัเป็นจ านวน 260,345,900 หุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 24.40 ของทุนจดทะเบยีนและช าระแล้วของบรษิัท ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการใช้เงนิตามแผนการ
ลงทุนในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้งในช่วงแรก (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะเวลาอนัใกล ้และการประสบความส าเรจ็ในการจดัหาเงนิทุนใน
ช่วงแรกจะส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถและเป้าหมายในการด าเนินการขยายธุรกิจตามแผนเบื้องต้นในการ
พฒันาโครงการดงักล่าว ท าให้ผู้ขอผ่อนผนัได้แสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
สดัส่วนทีถ่อือยู่ และจองซื้อเกนิสทิธ ิเป็นจ านวนรวมไม่เกนิ 530 ล้านบาทในราคาเดยีวกนักบัราคาทีเ่สนอขายต่อ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) และเสนอการจองซื้อเกนิสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่า
เทียมกัน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบรษิัทมีจ านวนเงนิที่เพียงพอในการเพิ่มทุนใน ACY นอกจากนัน้ บรษิัทยงั
สามารถใชเ้งนิทุนขา้งตน้เป็นเงนิทุนส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อใชเ้ป็นทางเลอืกและมรีะยะเวลาในการจดัหา
แหล่งเงนิทุนผ่านการเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) หรอืกู้จากสถาบนัทางการเงนิ
ต่อไปส าหรบัการลงทุนตามแผนเบือ้งตน้ในการพฒันาโครงการดงักล่าวบนพืน้ที ่200 เอเคอร ์ภายในปี 2564 ทัง้นี้ 
หากพิจารณา เงื่อนไขอตัราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทกับธนาคาร ณ ปัจจุบัน ที่
ก าหนดอตัราส่วนดงักล่าวไม่เกิน 1.5 เท่า การเพิ่มทุนจ านวน 530 ล้านบาทของผู้ขอผ่อนผนัในครัง้นี้ ส่งผลให้
บรษิัทสามารถน าเงนิทุนขา้งต้นไปใชจ้ดัหาเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิหรอืเงนิกู้ในรูปแบบอื่นได้อกีเป็นจ านวน
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ประมาณ 795 ล้านบาท ซึ่งสามารถจดัหาเงนิทุนเพยีงพอต่อความต้องการใช้เงนิลงทุนตามแผนเบื้องต้นในการ
พฒันาโครงการดงักล่าวบนพื้นที่ 200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) ทัง้นี้มูลค่าการจดัหาแหล่งเงนิทุนจากสถาบนั
การเงนิขึน้อยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากทางสถาบนัการเงนิ 

 
4.3 ความเหมาะสมของราคาและท่ีมาของการก าหนดราคา 

ราคาเสนอขายของหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทให้กบัผู้ขอผ่อนผนัเป็นราคาเดยีวกบัราคาที่ก าหนดให้เป็น
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัใหก้บัผูถ้อืหุน้รายอื่นตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อความเป็นธรรมกบัผูถ้อืหุ้นทุกราย 
โดยราคาดงักล่าวใหค้ านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบริษทัในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั ทีม่ี
การซื้อขายตดิต่อกนัก่อนหน้าวนัทีม่กีารก าหนดราคาเสนอขาย หกัดว้ยส่วนลดจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 20 ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหม้อี านาจพจิารณาก าหนดราคาเสนอขาย 
โดยบรษิทัจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตาม
สดัส่วน (Record Date) หรอืก่อนวนัที ่21 กนัยายน 2563 ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหก้บัผูข้อผ่อนผนัดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
  

4.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างนายวิกรม กรมดิษฐ์ กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทั และข้อตกลงท่ีมีนัยส าคญัระหว่างกนั 

• นายวกิรม กรมดษิฐ ์มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทั โดยเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั 
• นอกเหนือจากทีน่ายวกิรม กรมดษิฐ์ เป็นพีช่ายของนาย วบิูลย ์กรมดษิฐ์ ซึง่เป็นกรรมการ และผูบ้รหิาร

ของบรษิัทแล้ว นายวกิรม กรมดษิฐ์ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้มอี านาจควบคุม 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่รายอื่นของบรษิทั และไม่มขีอ้ตกลงทีม่นีัยส าคญัระหว่างกนักบับุคคลดงักล่าว 

 
4.5 ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษทัของผู้ขอผ่อนผนั และความเป็นไป

ได้ของนโยบายหรือแผนบริหารบริษทั 
ภายใน 12 เดอืนหลงัจากไดม้าซึ่งหลกัทรพัย์ที่ขอผ่อนผนัในครัง้นี้ บรษิทัมแีผนจะน าเงนิทุนทีไ่ดร้บัจากการ
เพิม่ทุนดงักล่าวไปใชใ้นการลงทุนในโครงการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะอมตะย่างกุ้งในช่วงแรก (Yangon Amata 
Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา โดยเงนิเพิม่ทุนจากผู้ขอผ่อนผนัจ านวนไม่
เกิน 530 ล้านบาท สามารถสร้างความมัน่ใจให้กับบรษิัทว่ามจี านวนเงนิที่เพยีงพอในการเพิม่ทุนใน ACY  
และส่งผลต่อการด าเนินการโครงการลงทุนตามแผนเบื้องต้นในการพฒันาโครงการดงักล่าวบนพื้นที่ 200 
เอเคอร์ ภายในปี 2564 ให้ส าเร็จ โดยไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแผนเพิ่มรายได้จากการขายและ
ให้บรกิารของบรษิัทที่เป็นธุรกิจหลกัตามปกติ ทัง้นี้ นายวกิรม กรมดษิฐ์  ซึ่ง เป็นผูข้อผ่อนผนั และปัจจุบนั
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั ไม่มนีโยบายเปลีย่นแปลงธุรกจิหลกั วตัถุประสงคใ์นการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่มี
เหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั 
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4.6 ความเหน็ท่ีเสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมติัให้ผู้ถือหุ้นอนุมติัให้ผู้ขอผ่อนผนัได้หลกัทรพัยท่ี์
ออกใหม่ (ส่วนท่ีจองเกินสิทธิ) โดยไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของบริษัท พร้อมทัง้
เหตุผล 
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้เป็นการเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยที่
นายวกิรม กรมดษิฐ ์ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แสดงความประสงคท์ีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตาม
สดัส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสทิธ ิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 530 ล้านบาทในราคาเดยีวกนักบัราคาที่เสนอ
ขายต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และเสนอการจองซื้อเกนิสทิธใิห้กบัผูถ้ือ
หุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบรษิัทมจี านวนเงนิที่เพียงพอในการเพิ่มทุนใน ACY  ซึ่ง
บรษิทัมคีวามจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนภายในระยะเวลาอนัใกล ้และสามารถใชเ้งนิตามแผนการใชเ้งนิทุนตามที่
บรษิทัไดต้ัง้ใจไว ้เพื่อน าไปสรา้งรายไดแ้ละผลประกอบการของบรษิทัใหด้ขีึน้ รวมทัง้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้
ถอืหุน้ไดร้บัผลประโยชน์จากการเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถอืหุน้ในครัง้นี้ดว้ย 
ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหน้ายวกิรม กรมดษิฐ์ ไดร้บัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์
ทัง้หมดของบรษิทั โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการจองซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บั
จดัสรร ทัง้นี้ ราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายต่อผูข้อผ่อนผนัจะเป็นราคาเดยีวกบัราคาหุน้สามญัเพิม่ทุนที่
เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธ ิ 


