
 

 
 
 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จาํกัด (มหาชน) 
 
 
 

หนังสือเช ิญประชุมวสิามัญผู้ถ ือห ุ้น ครัง้ท ี่ 1/2560 

 

 

 

 

วันพุธท ี่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น . 

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 



 

 
วนัท่ี 9 สงิหาคม 2560 

 
เร่ือง  เชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560  
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
  2. ข้อบงัคบัของบริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. รายช่ือกรรมการอิสระ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ร่วมประชมุแทนได้ 
5. แผนท่ีโรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้

ท่ี 1/2560 ในวนัพธุท่ี 6 กนัยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบหุงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 2560 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ซึ่งจัดขึน้เม่ือวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 โดยมี

รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2560 รายละเอียดปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วาระที่ 2 พิจ ารณาอ นุมัต ิก าร อ อ กแ ละเ สน อ ข ายหุ้ น กู้ ข อ งบ ริษัท  โ ด ยมีมูล ค่ าเ สน อ ข าย ไ ม่ เ กิน  
6,000,000,000 บาท  (หกพันล้านบาทถ้วน) 

  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ปัจจบุนั แหล่งเงินทนุส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึ่งมีต้นทนุทางการเงินสงู การออก

และเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหนึง่ในเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัในการระดมเงินทนุ ทําให้การบริหารจดัการต้นทนุทางการเงินมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ หุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ลดการพึ่งพาเงินกู้ จากธนาคาร 
นอกจากนี ้ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทจงึมีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
มลูคา่รวมของหุ้นกู้   ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกลุต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงิน

บาทจํานวนดงักลา่ว 
ประเภทหุ้นกู้ :  หุ้นกู้ทกุประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่

ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชําระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบ
กําหนดไถ่ถอน ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ มีหรือไม่มีหลกัประกนั 
และมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ซึ่งจะขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในขณะท่ีเสนอขายและออก
หุ้นกู้นัน้ๆ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้ ใน
แตล่ะครัง้ 

วตัถปุระสงค์:  เพ่ือใช้ชําระคืนหนีส้นิ และ/หรือ เป็นเงินทนุในการขยายธุรกิจ และ/หรือ 
เป็นเงินทนุหมนุเวียนทัว่ไป 

สกลุเงิน:  เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนใน
ขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย: เสนอขายหุ้ นกู้ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็น
โครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (Revolving) โดยจะทําการ
เสนอขายหุ้ นกู้ ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ 
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุน
สถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ 
ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามความหมาย
ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็น
รุ่นเดียว หรือแบ่งเสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันได้ ทัง้นี ้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  หรือตามประกาศ  กฎกระทรวง 
กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 



 

เง่ือนไขพิเศษ:  ในกรณีท่ีบริษัท ได้ไถ่ถอน หรือ ชําระคืนหุ้นกู้  หรือ ซือ้คืนหุ้นกู้ ก่อน
กําหนด ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุติัข้างต้น บริษัทสามารถออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ชุดใหม่ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได้ภายในเง่ือนไขและ
วงเงิน (Revolving Basis) ตามท่ีกําหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 

การไถ่ถอนก่อนครบอาย:ุ      ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนครบ
กําหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบ
กําหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกใน
แตล่ะคราว 

อตัราดอกเบีย้: ตามท่ีเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี  ้ให้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อายขุองหุ้นกู้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 
และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  

เง่ือนไขอ่ืนๆ สําหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้อายไุม่เกิน 270 วนันัน้ ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอน
หรือชําระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในจํานวนเงินรวมท่ีได้รับ
อนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้ นกู้ ระยะสัน้ทดแทนเพ่ิมเติมได้
ภายในเง่ือนไขและวงเงินท่ีกําหนดไว้ข้างต้นดงักลา่ว 

อํานาจในการกําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย มีอํานาจดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การกําหนดช่ือ ลักษณะการเสนอขายหุ้ นกู้  
จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  
หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่
ถอนก่อนก่อนกําหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ 
วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถงึ  
2) การนําหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทยหรือ
ตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
 

3) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 
หรือสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์ และ/หรือ
บุคคลอ่ืนใดท่ีต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ี
เหน็สมควร รวมถงึ 



 

4) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนามในสญัญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลย่ืน
เอกสารต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ 
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  และ
ดําเนินการอ่ืนใดทกุประการท่ีเหน็วา่เหมาะสม 

 
ทัง้นี ้สําหรับการออกหุ้นกู้ ในปี 2560 นัน้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการชําระคืนหนีเ้ดิม และ/หรือ เป็นเงินทนุ

ในการขยายธุรกิจ  เพ่ือเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงินของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะตลาด
ในปัจจบุนัมากย่ิงขึน้  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัจํานวนหุ้นกู้ ท่ี

ขอ ตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 
 

วาระที่ 3 พจิารณาเรื่ องอ ื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

  



 

ในการนีบ้ริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญครัง้ท่ี 1/2560 ในวันพุธท่ี 6 
กนัยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบหุงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 
9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.30 น. 
ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้วันพุธท่ี 9 สิงหาคม 2560 เป็นวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (record Date) ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 สงิหาคม 2560 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวก หากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 หรือดาวน์
โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้
ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) จาก www.amata.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้
เทา่นัน้ และหากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะแก่คณะกรรมการ บริษัทมีกรรมการอิสระและไมมี่สว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระ
การประชมุครัง้นี ้ 2  ท่าน (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) ท่ีสามารถรับมอบฉนัทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 
กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัท่ี 4 กนัยายน  2560  

โดยจ่าหน้าซองถงึ 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน)  
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ (66)2-792-0000 โทรสาร (66)2-318-1096 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
      โดยคําส่ังของคณะกรรมการ 

 
 
 
 

     ( นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ ) 
 เลขานุการบริษัท 

 


