
 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 
ที ่ CS/20/35 วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 
เร่ือง เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

 3. รายละเอียดเก่ียวกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท  โดยอาศัย
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash) 

 4. แบบหนงัสือขอมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นที่อนมุตัิให้ได้มาซึ่งหลกัทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (แบบ 247-7) 

 5. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดยอาศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (Whitewash) 

 6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 8. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
 9. แผนท่ีโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
 10. หนงัสือมอบฉนัทะ 
 11. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือเชิญประชมุ  

 
เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้

เรียกประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ณ  ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2563 
 

ความเป็นมา การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 จดัขึน้เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2563 โดยได้มี
การจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อ
วนัท่ี 9 เมษายน 2563 ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง ให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครัง้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 
 



การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  83,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 83,000,000 หุ้น ในมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
ความเป็นมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2020 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติ
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,067,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 83,000,000 
หุ้น ในมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  (หน่ึงบาท) และให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวแก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 12.8554217 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายการเพิ่มทนุ (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณา
และอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว 
การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น 
บริษัทจะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2020 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณา
อนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้ 
 
"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,150,000,000  บาท (หน่ึงพนัหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,150,000,000  หุ้น (หน่ึงพนัหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 1,150,000,000  หุ้น (หน่ึงพนัหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)  
 หุ้นบริุมสิทธิ -  หุ้น (-)" 

 



ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว 
ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์
สนธิ และ/หรือ ค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 พิจารณา
และอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุน
ของบริษัท และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น  

 การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 83,000,000 หุ้น ในมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (จองเกินสิทธิได้) 
   

ความเป็นมา  สืบเนื่องจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,000,000 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,150,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 83,000,000 หุ้น ในมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  (หน่ึงบาท) ตามวาระที่ 
2 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2020 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติให้
เสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 83,000,000 หุ้ น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
อตัรา 12.8554217 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) ทัง้นี ้ราคาเสนอขาย
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 
(“ราคาเสนอขาย”) ให้ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 
- 15 วนั ที่มีการซือ้ขายติดตอ่กนัก่อนหน้าวนัท่ีมกีารก าหนดราคาเสนอขาย หกัด้วยส่วนลดจ านวน
ไม่เกินร้อยละ 20 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มี
อ านาจพิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวนัก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Record Date) หรือก่อนวันที่ 21 
กนัยายน 2563 โดยรายละเอียดในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) สามารถสรุปได้ดงันี ้
1. พิจารณาการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 83,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถ
จองซื อ้หุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน เกินกว่า สิท ธิของตนตามอัตราที่ ก าหนดไว้ ข้างต้นได้ 
(Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้ นเหลือ
จากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) ในครัง้นี ้กรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น



เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสิทธิ ดงันี ้
1.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกวา่หรือเท่ากบัหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจอง
ซือ้หุ้นดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงซือ้เกินกว่าสิทธิ 

1.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 
จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้
(ก) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน า

สดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ี
เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ
จดัสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวน
หุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้และ
ช าระค่าจองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่
ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีเหลือ จะได้
เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดยจ านวนหุ้นที่
มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้หุ้นและ
ช าระค่าจองซือ้แล้ว ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ตามวิธีในข้อ (ข) นีจ้นกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร 

1.3 หากยังคงมีหุ้ นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทจากการจดัสรรตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นแล้ว ให้จดัสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถึงนกัลงทนุสถาบนั และ/หรือนกั
ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
(ก)  ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการเก่ียวโยงกนั และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(ข)  มีศกัยภาพทางด้านเงินทนุ มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และมีความพร้อมในการ
ช าระเงินเพิ่มทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ 



(ค)  ตกลงและยอมรับราคาหุ้นที่เสนอขายในราคาที่ก าหนด โดยเป็นราคาตลาด 
และเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น 

ทัง้นี ้การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กบับุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ใน
ราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาซือ้ขาย
ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัเสนอขาย และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มี
อ านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไขราคาเสนอขายและรายละเอียดในการด าเนินการที่
เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ การสรรหานกัลงทุน การ
เปล่ียนแปลงรายชื่อและจ านวนหุ้ นที่ได้รับจัดสรร รวมถึงเปล่ียนแปลง หรือเพิ่ม
รายละเอียดในการจดัสรร และมีอ านาจก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 
และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับส านักงาน
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนัน้ ในกรณีที่เป็นการจดัสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
ผู้ ถือหุ้ นเดิมให้แก่บุคคลในวงจ ากัดให้บริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทนุช าระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดได้เป็นคราวๆ ตามการ
ช าระเงินของบคุคลที่ได้รับการจดัสรรในแต่ละคราว 
อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี
ใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้ นของคนต่างด้าว
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน
บริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท และบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใดหากการจดัสรรดงักล่าว
ท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบงัคบั
ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) การจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และการ
จัดสรรหุ้ นที่ เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตาม
หลกัเกณฑ์ตามข้อ 1.1 - 1.3 ข้างต้นแล้ว ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิง้   

2. พิจารณาก าหนดให้วนัที่ 21 กันยายน 2563 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) และก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในระหว่างวนัที่ 9 - 16 ตุลาคม 2563 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทก็ต่อเมื่อที่ประชมุของบริษัทมีมติอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 



3. พิจารณามอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริษัท  หรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้มีอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 (ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจน
ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ 

(ข)  ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราว
เดียวทัง้จ านวน ระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น 
เปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุ 

(ค)  ลงนามในแบบค าขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่
เก่ียวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศ ไทย และด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง)  จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 1/2563 พิจารณา
อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right 
Offering) และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมถึงการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  
 การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

 
วาระท่ี 5  พิจารณาและอนมุตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดยอาศยัมติ

ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)  
   
  ความเป็นมา สืบเนื่องจากวาระที่ 2 และวาระที่ 4 กรณีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

83,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 83,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Right Offering) โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้ น



สามัญเพิ่มทุนในอัตรา 12.8554217 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นปัดทิง้) ทัง้นี ้
ราคาเสนอขายของหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
(Right Offering) (“ราคาเสนอขาย”) ให้ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัท
ในช่วงเวลาตัง้แต่ 7 - 15 วนั ท่ีมีการซือ้ขายติดต่อกันก่อนหน้าวนัที่มีการก าหนดราคาเสนอขาย 
หกัด้วยส่วนลดจ านวนไม่เกินร้อยละ 20 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้มีอ านาจพิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอ
ขายก่อนหน้าวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Record 
Date) หรือก่อนวนัที่ 21 กนัยายน 2563 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน
ตามอตัราส่วนที่ก าหนดไว้ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ได้จองตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแล้วเท่านัน้ 

  อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,000,000 บาท โดยออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 83,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทอาจไม่ได้รับเงินทุนเพียงพอตาม
วตัถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังนัน้  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2020 ซึ่งนาย
วิกรม กรมดิษฐ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี ้ได้มีหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมี
แผนการลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้ งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon 
Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บนพืน้ที่ 2,000 เอเคอร์ 
(ประมาณ 5,060 ไร่) ซึง่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุทัง้หมดประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 5,022 ล้านบาท) ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ 1 (ระยะเวลา 5 – 10 ปี) อย่างไรก็ตาม 
โครงการดังกล่าวได้วางแผนเบือ้งต้นในการแบ่งพืน้ที่พัฒนาในช่วงแรกของโครงการเป็นจ านวน
พืน้ท่ี 200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพืน้ที่โครงการในช่วงระยะเวลาที่ 
1 ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินทุนขัน้ต ่าประมาณ 41.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,287 ล้านบาท) 
ส าหรับการพฒันาที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ทัง้นี ้บริษัทได้ลงทนุในบริษัท Yangon Amata 
Smart and Eco City Limited (“ACY”) ซึง่เป็นเจ้าของโครงการพฒันานิคมอตุสาหกรรมดงักล่าว 
ผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว คือ 
Amata Asia (Myanmar) Ltd อย่างไรก็ตาม การถือหุ้ นใน ACY เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
หน่วยงานราชการของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและบริษัท โดยหน่วยงานราชการ
ดงักล่าวจะน าที่ดินที่เวนคืนมาได้เป็นทุนช าระแล้วในสดัส่วนร้อยละ 20 ของ ACY และบริษัทจะ
น าเงินเพิ่มทุนในครัง้นีป้ระมาณ 16.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 502 ล้านบาท) ไปเพิ่มทุน
ช าระแล้วในสดัส่วนร้อยละ 80 ของ ACY ต่อไป 
ด้วยเหตุนี ้นายวิกรม กรมดิษฐ์ (“ผู้ขอผ่อนผัน”) จึงได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการใช้เงินตาม
แผนการลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้ งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon 
Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จะเกิดขึน้ในระยะเวลา
อันใกล้ และการประสบความส าเร็จในการจัดหาเงินทุนในช่วงแรกจะส่งผลต่อเนื่องถึง
ความสามารถและเป้าหมายในการด าเนินการขยายธุรกิจตามแผนเบือ้งต้นในการพฒันาโครงการ
ดังกล่าว ท าให้ผู้ ขอผ่อนผันได้แสดงความประสงค์ที่จะจองซื อ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตาม
สัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซือ้เกินสิทธิเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 530 ล้านบาท ในราคาเดียวกันกับ
ราคาที่เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอการจอง



ซือ้เกินสิทธิให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายเท่าเทียมกนั เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัมีจ านวนเงินท่ีเพียงพอ
ในการเพิ่มทนุใน ACY นอกจากนัน้ บริษัทยงัสามารถใช้เงินทนุข้างต้นเป็นเงินทนุส่วนของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท เพื่อใช้เป็นทางเลือกและมีระยะเวลาในการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านการเสนอขายหุ้น
ให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) หรือกู้ จากสถาบันทางการเงินต่อไปส าหรับการ
ลงทุนตามแผนเบือ้งต้นในการพฒันาโครงการดงักล่าวบนพืน้ที่ 200 เอเคอร์ ภายในปี 2564 ทัง้นี ้
หากพิจารณาเงื่อนไขอตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ ถือหุ้นของบริษัทกับธนาคาร ณ 
ปัจจุบัน ที่ก าหนดอัตราส่วนดังกล่าวไม่เกิน 1.5 เท่า การเพิ่มทุนจ านวน 530 ล้านบาทของผู้ขอ
ผ่อนผนัในครัง้นี ้ส่งผลให้บริษัทสามารถน าเงินทนุข้างต้นไปใช้จดัหาเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน
หรือเงินกู้ ในรูปแบบอื่นได้อีกเป็นจ านวนประมาณ 795 ล้านบาท จะท าให้บริษัทสามารถจัดหา
เงินทนุได้เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินลงทุนตามแผนเบือ้งต้นในการพฒันาโครงการดงักล่าว
บนพืน้ที่ 200 เอเคอร์ (ประมาณ 506 ไร่) ทัง้นีมู้ลค่าการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนมุตัิจากทางสถาบนัการเงิน  

  อย่างไรก็ตาม ภายใต้สมมติฐานว่าหากมีผู้ ถือหุ้นบางส่วนไม่ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 
อาจท าให้สดัส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนายวิกรม กรมดิษฐ์ เพิ่มขึน้ไปถึงร้อย
ละ 25 หรือกรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเลย สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของนายวิกรม กรมดิษฐ์ จะเพิ่มขึน้สงูสดุไม่เกินร้อยละ 29.86 ซึง่เป็นผลให้นายวิกรม กรม
ดิษฐ์ ก้าวข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (“Tender Offer”) ที่ร้อยละ 25 
ทัง้สองกรณีจะท าให้นายวิกรม กรมดิษฐ์ มีหน้าที่จะต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ
บริษัท ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายวิกรม 
กรมดิษฐ์ มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก . 29/2561 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ ซึ่งในการขอผ่อนผันจะต้องด าเนินการตามประกาศที่เก่ียวข้อง และ
จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทอนุมตัิการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอ
ผ่อนผนั และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผนัไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทภายหลัง
การได้มาซึง่หลกัทรัพย์ดงักล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดงักล่าวไม่ให้นบัรวมการออกเสียงของ 
ผู้ขอผ่อนผนั แลละบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผนั  

  ทัง้นี ้รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทโดย
อาศยัมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผนั ปรากฏตามแบบหนงัสือขอมติที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่  โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ
บริษัท (แบบ 247 - 7) ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

   

  ในการนี ้บริษัทได้แต่งตัง้บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทในเร่ืองการขอผ่อนผนัการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (Whitewash) ของผู้ขอ
ผ่อนผัน ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต่อการผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ ถือ



หุ้นของบริษัท (Whitewash) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เสนอออกและจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนท่ีจองซือ้เกินสิทธิให้แก่ผู้ขอผ่อนผนัโดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท 
แต่บริษัทยงัจะต้องได้รับอนุมตัิก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์ จากส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
ของกิจการ โดยอาศยัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561                                         

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณา
อนุมตัิการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น (Whitewash) ให้แก่นายวิกรม กรมดิษฐ์ ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น ทัง้นี ้โปรดพิจารณา
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท โดย
อาศัยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 และแบบหนังสือขอมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ
บริษัท (แบบ 247-7) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ครัง้นีแ้ล้ว   
การลงมติ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ถือหุ้นบริษัท
เป็นจ านวน 260,345,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.40 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาและอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัเก่ียวกบัการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน  
 
  ความเป็นมา เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องเร่ืองการซือ้
หุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน รวมถึงหลกัเกณฑ์การซือ้หุ้นคืนของบริษัท
จดทะเบี ยน  (Treasury Stock) ของตลาดหลักท รัพ ย์แห่ งประเทศไทย  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทเก่ียวกับเคร่ืองมือบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและมีสภาพคล่อง
ส่วนเกิน ซึ่งการซือ้หุ้ นคืนเป็นมาตรการที่ ใช้เพื่อบริหารเงินสด เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีกับผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและช่วยเพิ่มมลูค่าหุ้นในระยะยาว โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามข้อความดงันี ้

  “ข้อ 11. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้ นหรือรับจ าน าหุ้ นของบริษัทเองไม่ได้ ทัง้นี  ้เว้นแต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้

 (1)  บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุมตัิ
การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการ
รับเงินปันผล เนื่องจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 (2)  บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสม
และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไม่เป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 



  
  ทัง้นี ้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นัน้จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการ

ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

  บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่

บริษัทไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่

ช าระแล้ว โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได้ 

  การซือ้หุ้ นคืน การจ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก าหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   

  ข้อ 11/1. การซือ้หุ้ นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่

บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซือ้หุ้นดงักลา่วมี

จ านวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทใน

การอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนดงักล่าว” 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณา

อนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทตามข้อความข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

เก่ียวกบัเคร่ืองมือบริหารทางการเงิน  

การลงมติ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

 

วาระท่ี 7 เร่ืองอื่นๆ (หากมี) 

    

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 11 

กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.ณ  ห้องแกรนด์  บอลรูม  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป  ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92  

ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.30 น. 

  นอกจากนี  ้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุม

คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการมอบหมายอ านาจให้รองประธานกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยรองประธานกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม

ของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ซึง่รวมถึงการ

ออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 การก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ

รายละเอียดอื่นๆ ตามที่เห็นว่าจ าเป็น หรือสมควร 

  อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้

เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้

จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่

คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครัง้นี ้

http://www.amata.com/


1  ท่าน ที่สามารถรับมอบฉนัทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 โดยบริษัทขอความร่วมมือจาก

ท่าน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัที ่3 กนัยายน 2563 จกัขอบคณุยิ่ง 

 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                     โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท 

    
 

   ( นางเรวดี จนัทมณีโชติ ) 
   เลขานกุารบริษัท 

 
หมายเหตุ:  แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 

(COVID-19) 
ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่ งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการ

เกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัท 

2. บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มี
ความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 


