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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2563 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ณ  หอ้ง Pinnacle 1-2 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ 
เลขที่ 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

วัน เวลา และสถานที ่

วันจันทรท์ี่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ         
เลขที่ 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

องคป์ระชุม 

ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 59 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 44 ราย รวมทัง้สิน้ 103 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 23,568,771,917 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ที่ออกและเรยีกช าระแลว้ 23,812,809,911 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 98.975182 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่จ าหน่ายได้
แลว้ของบริษัท จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท นายชนินทร ์เย็นสดุใจ ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) 
กลา่วเปิดการประชมุ และมอบหมายใหน้างสาวลกัขณา แกว้เมือง ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายชนินทร ์ เย็นสดุใจ ประธานกรรมการ 

2.  นายนิรุทธ  เจียกวธญัญ ู กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.  นายทรงภพ  พลจนัทร ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

4.  นายกศุล  สงัขนนัท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

5.  นายชินวฒัน ์ อศัวโภคี กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6.  นายศรทัธา  จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน   

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
1. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคณุ กรรมการ 

2. หมอ่มหลวงพิพฒันไ์ชย  เพ็ญพฒัน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายพิพฒัน ์ กิตติอคัรเสถียร ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิท เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
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2.  นายบดินทร ์ ฤทธิบญุชยั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิท เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

3.  นางสาวยพุิน ชะเทียนรมัย ์ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิท เวลแคป แอดไวเซอรี ่จ ากดั 

4.  นายทรอย สกนูเนอรแ์มน ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

5.  นางสาวบงกชกนัย ์  ชมุสาย ณ อยธุยา ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

6.  นางสาวณฐันชิ สทุเธนทร ์ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

7.  นายนภสนิธุ ์ สริอิคัรพิศาล ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

8. นางกีรติกา                          แพงลาด อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิการลงทนุไทย 

เร่ิมการประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาเขา้ร่วมการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2563 และได้ชี ้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื ้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี ้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 
14,332,757,847.49 บาท ทุนจดทะเบียนช าระแลว้จ านวน 14,049,557,847.49 บาท เป็นหุน้สามัญจดทะเบียนช าระแลว้
จ านวน 23,812,809,911 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.59 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 จะเป็นบคุคลผูท้ี่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้ประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์2563 

ก่อนด าเนินการประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมได้ชี ้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และ 
การนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระการประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหนา้ที่ไดจ้ัดเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืที่ไดร้บัมอบฉนัทะมา โดยใหห้นึง่หุน้เทา่กบัหนึง่เสยีง ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบรษัิท  

2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือ 
ในบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

 การลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ ขอใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายหรือผูร้บัมอบฉันทะท าเครื่องหมาย 
ในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ในบตัรลงคะแนนของ 
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แตล่ะวาระ โดยจะขอใหผู้ท้ี่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงยกมือขึน้ โดยเจา้หนา้ที่จะเก็บเฉพาะบตัร
ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ ดงันัน้ ส  าหรบัผูท้ี่ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสียง 
จะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  

 การนบัคะแนนเสยีง บรษัิทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม ดงันัน้ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย
ในวาระนัน้ ๆ  

 ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชุม ทั้งนี  ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี  ้ 
เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุทัง้หมด เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ (บตัรเสยี) 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

5) บตัรลงคะแนนท่ีมีการลงคะแนนซ า้ในวาระท่ีลงมติไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการ
หรอืกรรมการอิสระออกเสยีง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้
หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษัิทจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ  

กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดว่า “ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่
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ประชุมมีเสียงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด” ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่
อนมุตัิในวาระนัน้ ๆ สว่นผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน  

ในกรณีการซือ้หุน้ของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal 
and Plastic Joint Stock Company บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 
และการออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในวงเงินไมเ่กิน 150,000,000 เหรยีญสหรฐั (หนึง่รอ้ยหา้สบิลา้น
เหรยีญสหรฐั) ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของผูถื้อหุน้ว่าเห็นดว้ย
ในวาระนัน้ ๆ  หรือไม่ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่าผูถื้อหุน้ไม่อนมุตัิใน
วาระนัน้ ๆ สว่นผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี” จะน ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถท าการลงคะแนน
เสียงลว่งหนา้ในวาระที่ยงัไม่มีการลงมติได ้และสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษัทก่อน
ออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ทา่นท่ีมาลา่ชา้ไมท่นัในวาระใดจะไดร้บับตัรลงคะแนนเฉพาะวาระท่ีก าลงัด าเนินการ
ประชุม และยังไม่ได้ด  าเนินการประชุม ดังนั้น จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

7. ในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บรษัิทมีตวัแทนจากที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั คือ 
นางสาวณฐันิช สทุเธนทร ์เป็นพยานในการนบัคะแนน  

8. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจง้ช่ือและนามสกลุใหท้ี่ประชมุทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ 

ส าหรบัค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอใหไ้ปสอบถาม หรือใหค้วามเห็น
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอให้ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ
งดเวน้การซกัถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย 
และเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาที่ก าหนด 
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หลังจากจบการชีแ้จง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 3/2562 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2562 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2562 ไดม้ีการบันทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้น
รายงานไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏ
วา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดตอ้งการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 23,568,971,906 99.999991 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,200 0.000009 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 23,568,974,106 100.000000 

 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
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 2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 3 ราย จ านวนหุน้ 202,189 หุน้     
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 106 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้23,568,974,106 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของ Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-
Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รวมถงึการเข้าท าข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
การซือ้ขายหุ้นดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

ประธานฯ ขอใหค้ณุบงกชกนัย ์ชุมสาย ณ อยธุยา ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ที่ปรกึษากฎหมาย
ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 
ไดม้ีมติใหน้ าเสนอใหท้ี ่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการซือ้หุน้ของ Thinh Phat Cables Joint Stock 
Company (“Thipha Cables”) และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint Stock (“Dovina”) 
(รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย) ซึ่งไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมด
ของ Thipha Cables และ Dovina โดยบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทยอ่ยของบรษัิทที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 
(ไดแ้ก่ บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั และ PD Cable (Sg) Pte. Ltd.) มีมลูค่าการซือ้ขายหุน้รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 240,000,000 เหรียญสหรฐั 
(หรือประมาณไม่เกิน 7,288 ลา้นบาท1) รวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่ว (“ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้น”) 

บริษัทเปา้หมายเป็นบริษัทประกอบธุรกิจผลติสายไฟฟ้า สายเคเบิล้ และอตุสาหกรรมอโลหะ (Non-ferrous 
Metal) ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยเป็นผูป้ระกอบการที่ด  าเนินธุรกิจแบบทัง้มุ่งเนน้การคา้การ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ (Business-to-Business หรือ B2B) และการค้าการให้บริการแก่ภาครัฐ 
(Business-to-Government หรอื B2G) เป็นสว่นใหญ่ 

อนึ่ง ธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นดังกล่าว มีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ขา่ยเป็น
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย”์) โดยรายการดงักลา่วมีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 837.21 เมื่อพิจารณาขนาดรายการ
ดว้ยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน ตามงบการเงินของบรษัิทงวดเกา้
เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษัทซึง่จดัเป็นรายการ

                                                           
1 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที ่23 ธันวาคม 2562 เทา่กบั 30.3646 บาท ตอ่เหรยีญสหรฐั 
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ประเภทที่ 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทางออ้ม (Backdoor Listing) ตามที่ก าหนด
ในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ทัง้นี ้บริษัทไม่มีการไดม้าซึง่สินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ในรอบ
หกเดือนที่ผ่านมาที่ยงัไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นผลใหม้ีมลูค่าของรายการสงูสดุตามเกณฑ์
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน เทา่กบัรอ้ยละ 837.21 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงมีหนา้ที่
ด  าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างนอ้ยตามบญัชี (1) ทา้ยประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย ์

(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้วามเห็นตามที่
ก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยโ์ดยจดัส่งรายงานความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาพรอ้มกบัจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ใน
การนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้ให ้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้ขายหุน้  

(3) จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเพื่ออนุมตัิในการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ โดยจัดส่ง
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบสี่วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และ
ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่น
ไดเ้สีย รวมทัง้ตอ้งระบช่ืุอและจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือ
นดัประชมุดว้ย 

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้นัน้เขา้หลกัเกณฑส์ าหรบัการยกเวน้การยื่นขอรบัหลกัทรพัยใ์หม่ตาม
ขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิ
ของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ทัง้ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

(1)  บรษัิทเปา้หมายมีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของบรษัิท  

(2)  บรษัิทไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของบรษัิท  
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(3)  กลุม่บริษัทมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี ้ ไพรซว์อเทอร์
เฮาสค์ูเปอส ์ท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีใหก้ับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอ านวย
ความสะดวกเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวมได ้ 

(4)  จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจการควบคุมบริษัท 
หรอืผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุบรษัิท  

รายละเอียดของธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ซึง่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียน ปรากฏตาม
สารสนเทศของบริษัท สตารค์  คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับการ
ลงทนุใน Thinh Phat Cables Joint Stock Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic Joint 
Stock Company สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม (บญัชี 1 และ บญัชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ส าหรบัความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการ
ลงทนุใน Thipha Cables และ Dovina ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่
ส่งมาด้วย 3 

ทัง้นี ้บรษัิทคาดวา่ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทจะแลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมการซือ้ขายหุน้จะเกิดขึน้ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ของ
บรษัิทเปา้หมายระหวา่งบรษัิทและผูข้าย รวมถึงขอ้ตกลงและสญัญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมดงักลา่วเสรจ็สมบรูณ ์โดยเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัสามารถสรุปไดด้งัตอ่ไปนี  ้

(1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนมุตัิธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ รวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา
อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุดงักลา่ว 

(2) ณ วนัที่ซือ้ขายหุน้เสร็จสมบรูณ ์ไม่มีเหตกุารณห์รือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทเป้าหมาย หรือขดัขวางการเขา้ท าธุรกรรมการซือ้
ขายหุน้ 

(3) ไม่มีการฟ้องรอ้งหรือด าเนินคดีใด ๆ ทางศาลหรือหน่วยงานของรฐัใด ๆ ซึ่งจะขดัขวาง หรือมีผล
ต่อความสมบรูณข์องธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ รวมทัง้ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมาย โดยบคุคล
ใด ๆ เพื่อโตแ้ยง้การท าธุรกรรมตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้

(4) ไม่มีศาลหรือหน่วยงานอื่นใดมีค าสั่งใหม้ีการด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการ หรือมีการแต่งตัง้ผู้
พิทกัษ์ทรพัยเ์พื่อจดัการทรพัยส์ินของผูข้ายหรือบริษัทเป้าหมายภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือ 
ผูข้ายหรอืบรษัิทเปา้หมายตกเป็นผูม้ีหนีส้นิลน้พน้ตวั หรอืลม้ละลายตามที่กฎหมายก าหนด 
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(5) บริษัทเป้าหมายไดร้บัอนุญาตส าหรบัการลงทุนจากต่างประเทศโดยกรมการวางแผนและการ
ลงทนุ (Department of Planning and Investment: DPI Approval) ตามกฎหมายของสาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวียดนาม 

จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายพิพฒัน ์ กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้จงความ
สมเหตสุมผลของรายการและการประเมินมลูคา่รายการตอ่ที่ประชมุ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้จงสาระส าคญัของความสมเหตุสมผลของรายการและการประเมินมูลค่า
รายการ สรุปไดด้งันี ้ 

ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ 

1. เพิ่มศกัยภาพของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะผลิตภณัฑค์ลา้ยคลงึกบั
บรษัิทเปา้หมาย  

2. เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศทัง้ภายในและภายนอกภูมิภาค  ซึ่งปัจจุบันบริษัท
เป้าหมายมีคู่คา้ส  าหรบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศฟิลิปปินส ์พม่า กัมพูชา และ อินเดีย 
เป็นตน้ 

3. เพิ่มโอกาสในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่เช่น สายไฟใตน้ า้  

4. สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในธุรกิจที่มีผลประกอบการดีอยา่งตอ่เนื่อง 

5. ไดป้ระโยชนจ์ากการรวมกลุ่มบริษัท (Synergy) เนื่องจากผลิตภณัฑข์องบริษัทย่อยและบริษัท
เป้าหมายมีความแตกต่างกนัในบางสว่น โดยบริษัทย่อยสามารถน าความรูแ้ละประสบการณใ์น
การผลิตสินคา้ที่บริษัทย่อยมีความช านาญ เช่น สายไฟฟ้าแรงสงู ไปพัฒนาร่วมกลุ่มธุรกิจกับ
บรษัิทเปา้หมายได ้

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

1. บรษัิทตอ้งอาศยัเงินกูใ้นการท ารายการ จึงท าใหม้ีภาระตน้ทนุทางการเงิน เช่น ดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้  

2. หากธุรกิจของ Thipha Cables และ Dovina มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย  
อาจสง่ผลตอ่งบการเงินรวมของบรษัิทโดยรวม และมีผลกระทบตอ่ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัใน
อนาคต เช่น เงินปันผลและมลูคา่หุน้ 
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ขอ้ดีของการไมเ่ขา้ท ารายการ 

1. บรษัิทไมม่ีภาระทางการเงินจากการกูเ้งินสถาบนัการเงินเพื่อเขา้ท ารายการในครัง้นี  ้

2. บรษัิทไมม่ีความเสีย่งจากการขยายไปตลาดตา่งประเทศที่บรษัิทยงัไมเ่คยด าเนินการมาก่อน 

ขอ้ดอ้ยของการไมท่ ารายการ 

1. บรษัิทเสยีโอกาสลงทนุในบรษัิทท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพใหก้บัธุรกิจในปัจจบุนั 

2. บรษัิทเสยีโอกาสในการขยายตลาดตา่งประเทศและทั่วโลก 

ความเสีย่งจากการเขา้ท ารายการ โดยสรุปดงันี ้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูคา้รายใหญ่ กล่าวคือ บริษัทเป้าหมายพึ่งพิงรายไดจ้ากการไฟฟ้า
เวียดนาม (EVN) คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 18 ของรายไดท้ัง้หมด 

2. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นซึง่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมากในช่วง 1 เดือนที่ผา่นมา  

3. ความเสีย่งทางดา้นภาษี ซึง่ที่ผา่นมา บรษัิทเปา้หมายอาจมกีารธุรกรรมที่ท าใหเ้กิดภาระดา้นภาษี  

4. ความเสีย่งจากการขอเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อใชส้นบัสนนุในการเขา้ท ารายการ ซึง่การลงทนุ
ในครัง้นีพ้บวา่สถาบนัการเงินหลายแหง่พรอ้มที่จะสนบัสนนุเงินลงทนุ 

5. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งขึน้อยู่กับผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อุตสาหกรรม
ก่อสรา้งและธุรกิจไฟฟา้ในประเทศเวียดนาม รวมถึงเศรษฐกิจโลก  

การประเมินมลูคา่ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระชีแ้จงวา่วิธีที่ใชใ้นการประเมินมลูคา่ของบรษัิทเปา้หมายมี 5 วิธี ดงันี ้

การประเมินมูลค่าบริษัทเป้าหมาย 
มูลค่าบริษัทเป้าหมาย 

ล้านดงเวียดนาม ล้านบาท 

1. วิธีมลูคา่กิจการตามบญัชี  
(Book Value Approach) 

1,106,882 1,449 

2. วิธีปรบัปรุงมลูคา่กิจการตามบญัชี 
(Adjusted Book Value Approach) 

1,491,211 1,952 
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3. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชี 
(Price to Book Value Approach) 

3,377,993 - 9,604,562 4,422-12,572 

4. วิธีอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ 
(Price to Earnings per Share Ratio Approach) 

5,218,007 - 10,201,145 6,830 - 13,353 

5. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

6,709,977 – 8,907,952 8,783 – 11,661 

หมายเหต:ุ อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 763.94    
ดงเวียดนามตอ่ 1 บาท 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ควรใชว้ิธีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discouted 
Cash Flow Approach) ในการประเมินมลูคา่ของบรษัิทเปา้หมาย ซึง่เป็นวิธีการน าปัจจยัตา่ง ๆ  เช่น ประวตัิ
กรรมการบริษัท สมมติฐานผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และ
ของโลก เพื่อประมาณการมลูค่าของบริษัทเป้าหมายในอนาคต โดยมลูค่าของบริษัทเป้าหมายอยูร่ะหวา่ง 
6,709,977 – 8,907,952 ลา้นดงเวียดนาม หรอื อยูร่ะหวา่ง 8,783 – 11,661 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการท าและไม่ท ารายการ ความเสี่ยงจากการท ารายการ ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเขา้ท ารายครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่เหมาะสม ดงันัน้       
ผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการลงทนุใน Thipha Cables และ Dovina 
ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ครัง้นี ้

จากนัน้ ที่ปรกึษากฎหมายแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิการซือ้หุน้ของ Thipha Cables และ Dovina ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมด 
โดยบรษัิท บรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทยอ่ยของบรษัิทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ (ไดแ้ก่ บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด และ PD Cable (Sg) Pte. 
Ltd.) และอนมุตัิการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ดงักลา่ว 
ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ 
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็นในการท าธุรกรรม
การซือ้ขายหุน้ ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการธุรกรรมการซือ้ขาย
หุน้ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์การก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ดงักลา่วตามที่จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามในประเด็นที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 
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โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

1. นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ ดว้ยผลการ
ด าเนินงานของบรษัิททีม่ีผลขาดทนุตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ประกอบกบัการเขา้ท าธุรกรรมที่บริษัท
และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหค้วามเห็นชอบ และภาวะการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบทั่วโลกนัน้ บริษัทมีแนวทางในการทบทวนการพิจารณาเขา้ท า
ธุรกรรมหรอืไม ่และมีแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ธุรกิจของบริษัทก่อนการเปลี่ยนช่ือบริษัทจาก บริษัท สยามอินเตอรม์ลัติมีเดีย 
จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) อนัเนื่องมาจากการเขา้จดทะเบียน
หลักทรัพย์โดยทางออ้ม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 นั้น เดิมเป็นธุรกิจมัลติมีเดียซึ่งที่ผ่านมามีผล
ประกอบการไม่ดี อย่างไรก็ตาม ภายหลงัปี 2562 ธุรกิจมลัติมีเดียจะไม่ถูกบนัทึกในงบการเงินของ
บริษัทอีกต่อไป โดยธุรกิจหลกัของบริษัทปัจจุบนัเป็นการถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลติสายไฟฟา้เป็นหลกั 

ในสว่นของผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 นัน้ ธุรกิจของบริษัทไมไ่ดร้บัผลกระทบ
มากเนื่องจากงานที่บริษัทไดร้บัส่วนใหญ่มาจากภาครฐั โดยงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ           
1. การคา้กับหน่วยงานราชการ 2. โครงการต่อเนื่องที่ท  ากับภาครฐัและเอกชน และ 3. การส่งออก
สินคา้ไปต่างประเทศรวม 33 ประเทศ ซึ่งบริษัทพิจารณาความเสี่ยงอยู่เสมอและได้บริหารความเสีย่ง
ในเรื่องดังกล่าวแลว้ ส าหรับ Digital Economy บริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อย่างไรก็ตาม 
ภาวะการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ย่อมสง่ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แตถื่อวา่อยูใ่นระดบัท่ีไมม่ากเมื่อเทียบกบัภาคธุรกิจอื่น เช่น โรงแรมและสายการบิน ที่ไดร้บัผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 โดยตรง  

ส าหรบัการทบทวนการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ีเสนอตอ่ผูถื้อหุน้และการบรหิารจดัการความเสี่ยง 
บริษัทยังคงยืนยันในเจตนารมณ์เดิมส าหรับการเขา้ท ารายการดังกล่าว และขอเรียนเพิ่มเติมว่า 
ประเทศเวียดนามมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณรอ้ยละ 6-7 และมีอตัราการลงทนุ
โดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) มากกวา่ประเทศไทยหลายเทา่ อีกทัง้ บรษัิทไดด้  าเนินการบรหิารความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นแลว้ 

2. นายฐิติพงศ ์โสภณอดุมพร ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

2.1 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นเทา่ไร 

ที่ปรกึษาการเงินอิสระ ชีแ้จงวา่ อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) สงูกวา่รอ้ยละ 20 
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2.2 ขอใหอ้ธิบายแหลง่ที่มาของเงินกู ้สกลุเงิน และดอกเบีย้เงินกูส้  าหรบัการเขา้ท ารายการ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า แหลง่ที่มาของเงินกู ้คือ สถาบนัการเงินในประเทศ และต่างประเทศ สกุล
เงินท่ีกู ้มีทัง้สว่นท่ีเป็นสกลุเงินบาท และสกลุเงินตา่งประเทศ ทัง้นี ้บรษัิทยงัไมส่ามารถเปิดเผย
ขอ้มลูอตัราดอกเบีย้ไดเ้นื่องจากธุรกรรมยงัด าเนินการไมเ่สรจ็สมบรูณ ์ 

2.3 ขอใหอ้ธิบายการตอ่ยอดธุรกิจภายหลงัการเขา้ท าธุรกรรมซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ ์

 ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทจะสามารถต่อยอดธุรกิจไดอ้ย่างมาก โดยภายหลงัจากการเขา้ท า
ธุรกรรมซือ้ขายหุน้เสร็จสมบรูณ์ซึ่งเป็นการเสริมพลงัทางธุรกิจ (Synergy) บริษัทจะกลายเป็น
ผู้ผลิตสายไฟฟ้าแรงต ่าและแรงสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด ์(ASEAN+) และหากการด าเนินงานเป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้บริษัทจะเป็น 1 ใน 
10 ผูผ้ลติสายไฟฟา้ที่ใหญ่ที่สดุของโลก เนื่องจากบริษัทมีหว่งโซอปุทาน (Supply Chain) ใหญ่ 
อีกทัง้ยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบจากการที่ประเทศเวียดนามมีขอ้ตกลงทวิภาคีในการสง่ออกสินคา้ไปยงั
ตา่งประเทศมากกวา่ประเทศไทย 

2.4 สภาพการแข่งขันในธุรกิจสายไฟฟ้าและส่วนแบ่งตลาดในประเทศเวียดนามเป็นอย่างไร 
สามารถเพิ่มยอดการผลติไดอ้ีกหรอืไม่ 

 ประธานฯ ชีแ้จงวา่ สภาพการแขง่ขนัธุรกิจสายไฟฟา้ในประเทศเวียดนามมกีารแขง่ขนัตามปกติ 
ในขณะที่ดา้นก าลงัผลิต ปัจจุบนัมีการใชก้ าลงัการผลิตเพียงรอ้ยละ 50 ซึ่งยงัสามารถใชก้ าลงั
ผลิตที่เหลือไดอ้ีกเต็มก าลงัโดยที่ไม่ตอ้งลงทุนเพิ่ม ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ตกลงในการเขา้ซือ้
กิจการท่ีก าหนดใหโ้รงงานตอ้งอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

2.5 ขอใหอ้ธิบายแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจในกรณีที่จะตอ้งหยดุการผลิตสายไฟฟ้าในประเทศ
เวียดนามเป็นระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 

ประธานฯ ชี ้แจงว่า หากมีการหยุดการผลิตในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทกุธุรกิจย่อมไดร้บัผลกระทบ อย่างไรก็
ตาม บริษัทไดม้ีการเตรียมแผนรองรบัและจะพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อใหธุ้รกิจของบริษัทไดร้บั
ผลกระทบนอ้ยที่สดุ ซึ่งการที่บริษัทมีโรงงานผลิตอยู่หลายแห่งและมีการส่งออกสินคา้ไปยัง
หลายประเทศก็เป็นการบรหิารความเสีย่งวิธีหนึง่ของบรษัิท 
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3. นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

3.1 สว่นท่ี 6 หนา้ที่ 1 ของรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึง่
ทรพัยส์ินการลงทนุในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ระบวุา่ “การเขา้ท ารายการครัง้นี ้บริษัท
จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์และตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทแลว้ คาดว่าจะไม่เป็นภาระมาก เนื่องจากภายหลงัจากการเพิ่มทนุจากการ
จัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) บริษัทไดช้ าระคืนเงินกูบ้างส่วนแลว้ ซึ่งท าให้
ภาระหนีก้่อนการเขา้ท ารายการในครัง้นีล้ดลง และบริษัทเช่ือมั่นวา่จะไม่กระทบต่อกระแสเงิน
สดและสภาพคลอ่งมาก” ทัง้นี ้การใชค้  าวา่ “ครัง้นี”้ อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดและเป็นความ
เสี่ยงของกรรมการเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใตม้ติที่ประชุมผูถื้อหุน้ จึงอยากจะ
เสนอใหท้ี่ประชุมใหส้ตัยาบนัการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อคุม้ครองคณะกรรมการ นอกจากนี ้
เสนอใหบ้ริษัทแนบความเห็นของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการของบรษัิทไดพ้ิจารณา ตรวจสอบ และติดตามการ
ด าเนินธุรกรรมในครัง้นีแ้ทนผูถื้อหุน้  

 ที่ปรกึษาการเงินอิสระ ชีแ้จงว่า ก่อนการเขา้ท ารายการครัง้นี ้บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุจาก
การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และไดน้ าเงินจากการเพิ่มทุนดงักล่าวเพื่อ
ช าระหนีเ้งินกู ้ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งทกุประการ จึง
ท าใหส้ดัสว่นทางการเงินของบรษัิทดีขึน้ 

 นอกจากนี ้ประธานฯ ชีแ้จงว่า ความเห็นของที่ปรกึษากฎหมายและที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาตรวจสอบขอ้มลูของการท ารายการ รวมถึงรายงาน ความเห็นของที่ปรกึษากฎหมาย
และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอยา่งละเอียดแลว้จึงน ามาเสนอตอ่คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
โดยเขา้ที่ประชมุและเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ    

3.2 ขอใหอ้ธิบายเก่ียวกบัการเขา้ท าธุรกรรมในวาระนี ้ว่าจะด าเนินการ “โดยบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่” อยา่งไร  

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในประเด็นเรือ่งการอนมุตัิการเขา้ท ารายการโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยทั่วไป
แลว้มี 2 วิธีดว้ยกันคือ 1. วิธีการอนุมตัิเพื่อด าเนินการแบบล่างขึน้บน เป็นการอนุมตัิการท า
รายการก่อนแลว้ระบถุึงโครงสรา้งของการเขา้ลงทนุ (เช่น โดยบรษัิทยอ่ย หรอืจดัตัง้บรษัิท) และ 
2. วิธีการอนุมัติเพื่อด าเนินการแบบบนลงล่าง เป็นการอนุมัติการจัดตัง้บริษัทขึน้เพื่อไปท า
ธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทใชว้ิธีการอนมุตัิแบบที่ 1 (แบบลา่งขึน้บน) ทัง้นี ้รูปแบบการขออนุมตัิ
จากผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนไมไ่ดม้ีก าหนดไวแ้นน่อนวา่จะตอ้งท าแบบใด นอกจากนี ้การ
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ท าธุรกรรมในครัง้นีเ้ป็นรายการต่างประเทศซึ่งมีเง่ือนไขพิเศษที่ก าหนดโดยรฐับาลเวียดนาม
เก่ียวกับการลงทุนในทรพัยส์ินของประเทศ ซึ่งบริษัทไดม้ีการวางโครงสรา้งของธุรกรรมและ
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ รว่มกบัที่ปรกึษากฎหมายและที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอย่างละเอียด 
และไดส้รุปกรอบการด าเนินการเพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการซือ้หุน้ของ Thinh Phat Cables Joint Stock 
Company และ Dong Viet Non-Ferrous Metal and Plastic Joint Stock Company บรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม รวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ดงักลา่ว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึง่สินทรพัย์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 23,568,972,018 99.999991 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,200 0.000009 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 23,568,974,218 100.000000 

หมายเหตุ  1. มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยี  

    ทัง้นี ้จากรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2563 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ไม่มีผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นี ้

2. ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจ านวน 5 ราย จ านวนหุน้ 112 หุน้ รวมมีผูถื้อ
หุน้เขา้ประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้จ านวน 111 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้23,568,974,218 หุน้ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงนิไม่เกิน 150,000,000 เหรียญ
สหรัฐ ภายใต้เงือ่นไขและรายละเอียดที่ก าหนด 

ประธานฯ ขอใหค้ณุบงกชกนัย ์ชุมสาย ณ อยธุยา ที่ปรกึษากฎหมายชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ที่ปรกึษากฎหมาย
ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2563 ได้
มีมติใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทออกและเสนอขายตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรพัย์
ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะ
สัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสัน้ ในรูปแบบตา่ง ๆ  กนัได ้โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนีค้รัง้เดียว
เต็มจ านวนเงิน และ/หรอื เป็นคราว ๆ และ/หรอื เป็นโครงการ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจและความจ าเป็นในการ
ใชเ้งินของบริษัท โดยจะออกภายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรฐั เพื่อเพิ่มความคลอ่งตวั
ทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอขายตรา
สารหนีด้งักลา่วไมเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ตามวาระท่ี 2 แตอ่ยา่งใด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทตราสารหนี้ : ตราสารหนี ้ที่ เ ป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วเงิน และ
ตั๋วเงินระยะสัน้ ในรูปแบบต่าง ๆ  กนัได ้อาจมีหรือไมม่ีประกนั ประเภทดอ้ยสทิธิ
หรือไม่ดอ้ยสิทธิ แปลงสภาพและไมแ่ปลงสภาพ ชนิดระบช่ืุอผูถื้อโดยมีหรือไมม่ี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก็้ได ้(ในกรณีของหุน้กู)้  

สกุลเงนิ : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนใน
ขณะที่มีการออกตราสารหนีใ้นแตล่ะคราว 

มูลค่าที่เสนอขาย  : จ านวนเงินตน้ของตราสารหนีท้ี่จะออกโดยบรษัิทจะมมีลูคา่ไมเ่กิน 150,000,000 
เหรียญสหรฐั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทัง้นี ้ในการค านวณจ านวนเงินตน้สงูสดุของ
ตราสารหนีท้ี่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได ้ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนบั
รวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบริษัทที่ยงัไม่ไดร้ับการไถ่ถอน แต่ไม่นบั
รวมจ านวนเงินตน้ของตราสารหนีข้องบรษัิทที่ไดร้บัการไถ่ถอนแลว้ 

วิธีการเสนอขาย  : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ  ผูล้งทนุสถาบนั
ในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และ/หรอื กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออก
และเสนอขายตราสารหนี ้
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ในการนี ้เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทออกและเสนอขายตราสารหนีท้ี่เป็นหลกัทรพัยต์ามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง หุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสัน้ ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสัน้) ใน
รูปแบบต่าง ๆ กนัได ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนเงิน และ/หรือ เป็นคราว ๆ และ/หรือ เป็นโครงการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ดุลพินิจและความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัทและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่งการออกและเสนอ
ขายตราสารหนีด้งักลา่วไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ตามวาระที่ 2 แต่อย่างใด โดยบริษัทจะออก
และเสนอขายตราสารหนีภ้ายใตว้งเงินรวมไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรฐั รวมถึงพิจารณาอนุมัติ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรอืกรรมการของบรษัิท หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ หรอื
กรรมการของบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี ้พร้อมทัง้เป็นผูม้ีอ  านาจ
พิจารณา และก าหนดประเภทของตราสารหนี ้จ านวนตราสารหนี ้มลูค่าที่เสนอขาย อายตุราสารหนี ้อตัรา
ดอกเบีย้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจดัสรร เง่ือนไขการไถ่ถอน
ตราสารหนีแ้ละรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม และมอบหมายใหค้ณะกรรมการ หรือ
กรรมการของบริษัท หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ของบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของบริษัท หรือหลักทรัพยข์องบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ   
นายทะเบียนส าหรบัตราสารหนี ้ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าลงนาม (โดยมีตราประทบั หรือไม่มีตราประทบัของ
บริษัท) แก้ไข เจรจา สญัญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อใหข้อ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐานกับ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ศูนยซ์ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ 

โดยมีผูถื้อหุน้ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1. นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บรษัิทจะเสนอขายตราสารหนีภ้ายในวงเงินไมเ่กิน 150,000,000 
เหรียญสหรฐั ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษัทจะตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการ
ออกและเสนอหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยใช่หรอืไม ่ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ หากบรษัิทจะออกและเสนอขายตราสารหนีป้ระเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษัิท
จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนรองรบัการแปลงสภาพก่อน
ด าเนินการดงักลา่ว ทัง้นี ้เมื่อบรษัิทพิจารณาจะออกและเสนอขายตราสารหนีใ้ด ๆ ในช่วงเวลา
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หลงัจากไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะพิจารณาและด าเนินการตามกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวขอ้งของตราสารหนีป้ระเภทดงักลา่วอีกครัง้หนึง่   

1.2 ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการพิจารณาก าหนดวงเงินการออกตราสารหนีใ้นแตล่ะคราว โดย
มีความเห็นวา่บรษัิทอาจพิจารณาออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นวงเงินไม่เกิน 150,000,000 
เหรยีญสหรฐันัน้ โดยแบง่มลูคา่เสนอขายเป็น 3 ครัง้ ครัง้ละ 50,000,000 เหรยีญสหรฐั 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในการออกตราสารหนีแ้ต่ละครัง้ บริษัทจะตอ้งพิจารณาปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง
หลายประการ เช่น ขนาดรายการ กองทนุที่สนใจจะเขา้ซือ้ทัง้ในและต่างประเทศ และการจดั
อนัดบัตราสารหนี ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูถื้อหุน้ และเพื่อความยืดหยุน่ในการ
ท างานของที่ปรกึษาทางการเงิน จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี ้ภายในวงเงินไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรัฐเป็นจ านวนรวม โดยมี
ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ตามที่เสนอ 

2. นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สอบถามว่า ตามที่มี
การแถลงข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อวนัเสารท์ี่ 22 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการรองรบัสถานการณโ์ค
วิด-19 นัน้ บริษัทมีแนวทางและความเช่ือมั่นมากนอ้ยเพียงใดในการออกและเสนอขายตราสารหนีใ้น
สถานการณปั์จจุบนัซึ่งไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 จะ
ด าเนินไปยาวนานเพียงใด 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ แนวคิดที่จะออกและเสนอขายตราสารหนีข้องบรษัิทในครัง้นีไ้ดร้บัความสนใจจาก
สถาบนัการเงินหลายแห่ง และเหตผุลที่บริษัทประสงคจ์ะออกและเสนอขายตราสารหนีเ้ป็นดอลลาร์
สหรฐัก็เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในธุรกิจของบริษัทซึ่งตอ้งใชเ้งินตราต่างประเทศเพื่อน าเขา้
และสง่ออกจ านวนมาก การใชเ้งินดอลลารส์หรฐัจะช่วยลดตน้ทนุในธุรกิจของบรษัิทได ้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายตราสารหนีภ้ายในวงเงิน
ไม่เกิน 150,000,000 เหรียญสหรฐั ภายใตเ้ง่ือนไขและรายละเอียดที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสยีง) รอ้ยละของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นดว้ย 23,568,973,028 99.999995 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,190 0.000005 
งดออกเสยีง 0 0.000000 
บตัรเสยี 0 0.000000 
 23,568,974,218 100.000000 

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่
เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏวา่
ไมม่ีค  าถามหรอืความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุและปิดประชมุในเวลา 15.30 น. 

 

 

ลงช่ือ    -นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 

(นายชนินทร ์เย็นสดุใจ) 

ประธานท่ีประชมุ 

 


