
 

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) 

 
ที ่ CS/21/24 วนัท่ี 23 เมษายน 2564 
เร่ือง เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 3. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุ 
 4. แผนท่ีส านกังานแห่งใหญ่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน) 
 5. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 6. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือเชิญประชมุ 
 

เมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ณ  ห้องประชุมชัน้ 2 ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวนัศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัต่อไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณาและอนุมตัิการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 

ความเป็นมา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากัด (มหาชน) ภายใต้การอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วน
การถือหุ้ น (Right Offering) บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นเงินทัง้สิน้ 
979,400,000 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านส่ีแสนบาทถ้วน)  โดยหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วบริษัทได้รับเงินสทุธิประมาณ 975,419,607.74 
บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดบาทสิบส่ีสตางค์)  โดยบริษัท มี
วตัถุประสงค์ที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้หมดภายในปี 2564 เพื่อลงทุนในโครงการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะย่างกุ้ งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
จ านวนเงินคงเหลือตามที่รายงานการใช้เพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ซึง่ได้รายงานให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2564 ดงันี ้
 
 
 



วตัถปุระสงค์การใช้เงิน แผนการใช้เงิน จ านวนเงินท่ีใช้ไป 
จนถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

จ านวนเงินคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม2563 

ลงทุนในโครงการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะอมตะย่าง
กุ้ งในช่วงระยะเวลาที่ 1 
(Yangon Amata Smart 
& Eco City) ในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา 

บริษัทโอนเงินลงทุน
ระย ะแ รก เพื่ อ เป็ น
วงเงินทุนหมุนเวียน
และงานก่อสร้างเมือง
อจัฉริยะอมตะย่างกุ้ง 

139,993,984.10 บ า ท
(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นสามพัน
เก้าร้อยแปดสิบส่ีบาทสิบ
สตางค์) 

 835,425,623.64 บาท                                   
(แปดร้อยสามสิบห้าล้านส่ี
แสนสองหมื่นห้าพนัหกร้อย
ยี่สิบสามบาทหกสิบส่ีสตางค์) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ซึง่ยงัไม่มีความชดัเจน บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องชะลอโครงการไปก่อน แต่เพื่อการ
บริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นแก้ไข
เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงิน จากเดิม เพื่อลงทนุในโครงการพฒันาเมืองอจัฉริยะย่างกุ้งในช่วง
ระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็น 
เพื่อซือ้ที่ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และลงทุนในโครงการต่างประเทศ โดยบริษัท จะ
พิจารณาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบริษัทจึงขอเสนอประมาณการส าหรับแผนการใช้เงินดงันี ้
 

แผนการใช้เงิน จ านวนเงิน ก าหนดการใช้เงิน 
ซือ้ที่ดินและเป็นเงินทุนหมนุเวียน
ของบริษัท 

555 ล้านบาท เร่ิม ต้นใช้ เงิน ในไตรมาส 
2/2564 และคาดว่าจะใช้เงนิ
ทัง้หมดภายในปี 2564 ลงทนุในโครงการต่างประเทศ 280 ล้านบาท 

 
การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 2 เร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
    

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่  2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่           
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่
เวลา 12.00 น. 

 
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมาตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 5 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amata.com โดยให้
เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงตามที่ระบไุว้เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะแก่คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัท

http://www.amata.com/


มีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครัง้นี ้ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียด
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษัทภายในวนัที่ 7 
พฤษภาคม 2564 จกัขอบคณุยิ่ง 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                     โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษัท 

    
   ( นางเรวดี จนัทมณีโชติ ) 

   เลขานกุารบริษัท 
 

หมายเหต:ุ  แนวปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-ในพืน้ที่เสี่ยง หรือมีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชือ้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

สามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่
ของบริษัท 

2. บริษัทจะจัดตัง้จุดคัดกรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้า
ไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

3.  บริษัทขอเป็นผู้พิจารณาจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมตามเงื่อนไขกฏหมาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 
 


