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        วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
  2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
  3. สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น 

จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) 
  4.  สารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
รุน่ท่ี 1 (STARK-W1)  

  5. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
6. วิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ 
7. ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติ
อนุมัติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้ง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

เนือ่งจากวาระที ่2 ถงึวาระที ่9 เป็นเรือ่งทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนัและเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนือ่งกนัและเป็น
เงือ่นไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระทีไ่ดร้บัอนมุตัอิกี และจะถอืว่าวาระทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวาระอืน่ทีไ่ดร้บัอนมุตัไิปแลว้เป็นอนัยกเลกิ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 13 
พฤษภาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที่  
13 พฤษภาคม 2563 และไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชุมดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือ 
เชิญประชมุฉบบันี ้
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ไวอ้ย่างถูกตอ้งตามมติของที่ประชุมจึง 
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000 บาท จาก 
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็น 11,906,404,955.50 บาท 
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออก  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ี 
มติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 240,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 12,146,404,955.50 บาท เป็นจ านวน 11,906,404,955.50 บาท มูลค่าหุน้ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายออก จ านวน 480,000,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

ทั้งนี  ้การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายออกจะ 
ไมก่ระทบทนุจดทะเบียนช าระแลว้และจ านวนหุน้ของบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดงักลา่วขา้งตน้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ขา้งตน้ บริษัทฯ 
จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 2/2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจด
ทะเบียน) เป็นดงันี ้
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 11,906,404,955.50  
บาท 

(หนึ่งหมื่นหนึง่พนัเกา้รอ้ย
หกล้านสี่แสนสี่พันเก้า
รอ้ยห้าสิบห้าบาทห้าสิบ
สตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น : 23,812,809,911 หุน้ (สองหมื่นสามพันแปด
รอ้ยสิบสองลา้นแปดแสน
เกา้พนัเกา้รอ้ยสบิเอ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 23,812,809,911 หุน้ (สองหมื่นสามพันแปด

รอ้ยสิบสองลา้นแปดแสน
เกา้พนัเกา้รอ้ยสบิเอ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  : -ไมม่ี- (-)“ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 
2/2563พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ  ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการ
จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการ  
จดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
(STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right 
Offering) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มและสรา้งความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจใน
อนาคต และส ารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1”) 
จ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดย 
การรวมหุ้น) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
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Offering) โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท ใน
อตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย และมีราคาใชส้ิทธิ
ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ (อตัราการจัดสรร
และราคาการใชส้ิทธิค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดย
การรวมหุน้ตามวาระที่ 8) โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็น
ระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1  ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรดงักลา่วให้
ปัดเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

 โดยที่การค านวณจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็นการค านวณภายหลัง 
ที่บริษัทฯ ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ   
โดยการรวมหุน้จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 
โดยที่การเปลีย่นแปลงจ านวนดงักลา่ว ปรากฏตามตารางดงันี ้

 ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

หลังการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

1. จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ออกและเสนอขาย 

7,937,603,302 3,968,801,651 

2. จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรไวเ้พื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

7,937,603,302 3,968,801,651 

3. มลูคา่ที่ตราไว ้ 0.50 1.00 
4. อตัราการใชส้ทิธิ 6 หุน้สามญัเดิมตอ่ใบส าคญัแสดง

สทิธิ STARK-W1 1 หนว่ย 
3 หุน้สามญัเดิมตอ่ใบส าคญัแสดง

สทิธิ STARK-W1 1 หนว่ย 
5. ราคาการใชส้ทิธิ 2.5 5 

 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทสตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รุน่ที่ 1 (STARK-W1) (สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  2/2563  
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการและเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรอื ประธานกรรมการ หรอื ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
และจ าเป็นในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 จนส าเร็จลลุ่วง ภายใตเ้ง่ือนไขของ
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กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 15,875,206,607 บาท  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ี
มติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุนจด
ทะ เบี ยน เ ดิ มจ านวน  11,906,404,955.50 บาท  เ ป็ นทุนจดทะ เบี ยน ใหม่จ านวน 
15,875,206,607 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนจ านวน  7,937,603,303 หุ้น  
มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้
ตามวาระที่ 8) รวมทัง้สิน้ 3,968,801,651.50 บาท เพื่อจดัสรรใหบ้คุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) จ านวน 1 หุน้ และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 
เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จ านวน 
7,937,603,302 หุน้  

ทัง้นี ้เมื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดย 
การรวมหุน้ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 แลว้
นัน้ จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุที่จะรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 เพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) จะเป็นไปตาม
รายละเอียด ดงันี ้

 ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

หลังการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

1. ทนุจดทะเบียน 15,875,206,607 15,875,206,607 

2. ทนุท่ีออกและช าระ
แลว้ 

11,906,404,955.50 11,906,404,956 

3. มลูคา่ที่ตราไว ้ 0.50 1.00 
4. จ านวนหุน้ 31,750,413,214 15,875,206,607 
5. จ านวนหุน้สามญัเพิม่

ทนุที่ออกเพื่อรองรบั
การใชส้ทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
STARK-W1 

7,937,603,302 3,968,801,651 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้
ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทกุประการ  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.  
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบใุนวาระที่ 5 ขา้งตน้ บริษัทฯ  
จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงันี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2563 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  
ครั้งที่  2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4.  
(ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 15,875,206,607 บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนัแปดรอ้ย
เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 31,750,413,214 หุน้ (สามหมื่นหนึง่พนัเจ็ดรอ้ย
ห้าสิบล้านสี่ แสนหนึ่ ง
หมื่นสามพนัสองรอ้ยสบิสี่
หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  : 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 31,750,413,214 หุน้ (สามหมื่นหนึง่พนัเจ็ดรอ้ย

ห้าสิบล้านสี่ แสนหนึ่ ง
หมื่นสามพนัสองรอ้ยสบิสี่
หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  : -ไมม่ี- (-)“ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  
ครั้งที่  2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้ และเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท  หรือ  ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ /หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ านาจในการ
จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจ
ด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

วาระที่ 7.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้ตามวาระที่ 8 จะท าใหเ้กิดเศษหุน้ 
ดงันัน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 9/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 
ไดม้ีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 1 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้เพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
โดยการรวมหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ (“นายวนรัชต”์) ซึง่เป็นบคุคล
ที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ทัง้นี ้ขนาดรายการดงักลา่วไม่เขา้ขา่ยที่จะตอ้งรายงานสารสนเทศ
ตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุน้ที่ผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายมีอ านาจในการก าหนด
ราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ไมม่ีสว่นลด) ดงันัน้ ราคาเสนอขายหุน้ดงักลา่วจะเป็นราคาที่
ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 
72/2558”) ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่นายวนรชัตค์  านวณ
จากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายก าหนดราคา 
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เสนอขายหุน้นัน้ (ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวจะยอ้นหลงัไม่เกินกว่า 3 วนั 
ท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนายวนรัชต์) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ หรือ 
ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดงักลา่วจะ
เป็นราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่บรษัิทฯ จะเสนอขายหุน้ตอ่บคุคลในวงจ ากดั และ
จะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ 

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ต ่ากว่า
รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลกัทรพัยจ์ะสั่งรบัหุน้สามญั 
เพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทฯ มีหนา้ที่หา้มมิให้นายวนรชัตข์ายหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปีนบัแตว่นัท่ีหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 
เดือน นายวนรชัตจ์ึงจะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายดงักลา่วไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่เกิน 12 เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้  

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (STARK-
W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 1 หุน้ 
มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้) 
เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้เพื่อมิใหเ้กิดเศษหุน้ภายหลงั  
การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ นายวนรัชต ์และเห็นสมควรอนุมัติเสนอให ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท  หรือ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น 
ผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญั



 

9 
 

เพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และวิธีการช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 
(โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจดัสรรและจองซือ้เป็นคราวเดยีวหรอืหลายคราว) 
รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และการดแูลการจดัสง่ขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง
ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) การลงนาม แกไ้ข เปลี่ยนแปลง การติดตอ่ หรือแจง้รายงานรายการตา่ง ๆ ในเอกสารค า
ขออนุญาต ต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย จัดสรร 
จองซือ้ และส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขอ
อนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนั
จ าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดัของบรษัิทฯ ส าเรจ็ลลุว่งไปได ้

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ทัง้นี ้จากรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) มีผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี ้ไดแ้ก่ นายวนรชัต ์ตัง้คารวคณุ ซึ่งถือหุน้ในบริษัทฯ เป็นจ านวน 13,847,500,000 หุน้ และ
Stark Investment Corporation Limited จ านวน 5,000,000,000 หุน้ 

วาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก ่
ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ี
มติอนมุตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 พิจารณาอนมุตัิ 
การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมหุน้) เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน 
 การถือหุน้ในอตัราสว่น 3 หุน้สามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย (อตัรา
การจดัสรรค านวณจากจ านวนหุน้ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวโ้ดยการรวมหุน้
ตามตามวาระที่ 8) โดยมีราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- 
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บาท ในกรณีที่มี เศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการค านวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ทั้งจ านวน ทั้งนี ้ การก าหนดสิทธิใน 
การไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่จะไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  

 โดยที่การค านวณจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ขา้งตน้ เป็นการค านวณภายหลงัที่
บริษัทฯ ไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ 
โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 
โดยที่การเปลีย่นแปลงจ านวนดงักลา่ว ปรากฏตามตารางดงันี ้ 

 ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

หลังการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

1. ทนุจดทะเบียน 15,875,206,607 15,875,206,607 

2. ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 11,906,404,955.50 11,906,404,956 

3. มลูคา่ที่ตราไว ้ 0.50 1.00 
4. จ านวนหุน้ 31,750,413,214 15,875,206,607 
5. จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุ

ที่ออกเพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ STARK-W1 

7,937,603,303 3,968,801,651 

 ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
2) สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท  สตารค์  
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศ 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั และเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
รุน่ท่ี 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้
ที่  2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ และเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ  ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บคุคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอื ประธานกรรมการ หรอื ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ  านาจใน
การก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับ
การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ไดทุ้กประการ รวมทัง้มีอ านาจใน
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การด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดต้ามสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ STARK-W1 ส าเร็จลลุ่วง ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
ภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักลา่วรวมถึงแต่
ไมจ่ ากดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเ ง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1  
รวมทัง้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
STARK-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มลู ติดตอ่ จดัท า ลงนาม สง่มอบ ยื่น เอกสารตา่ง ๆ ที่จ าเป็นหรอืเก่ียวขอ้งกบั
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บ
ฝากหลักทรัพยฯ์”) กระทรวงพาณิชย ์และหนว่ยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให ้
การออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 ส าเรจ็ลลุว่งทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

(ฉ) ก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ STARK-W1 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น 
จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ี
มติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นจากเดิมหุ้นละ  
0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้การสื่อสารกับนักลงทุนชัดเจนมากขึน้  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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 ก่อนการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

หลังการเปลีย่นแปลง 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้ )บาท(  

1. ทนุจดทะเบียน 15,875,206,607 15,875,206,607 

2. ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 11,906,404,955.50 11,906,404,956 

3. มลูคา่ที่ตราไว ้ 0.50 1.00 
4. จ านวนหุน้ 31,750,413,214 15,875,206,607 

 ทัง้นี ้การค านวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท 
เป็นหุน้ละ 1.00 บาท จะส่งผลใหผู้ถื้อหุน้บางรายมีเศษหุน้เดิมในจ านวนที่ไม่เพียงพอที่จะ
แปลงเป็นหุน้ใหม่ ซึ่งเศษหุน้เดิมในจ านวนดงักล่าวจะถูกปัดทิง้ไป โดยในการค านวณเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการปัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให ้
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยฯ์ เป็นผูด้  าเนินการ อยา่งไรก็ตาม เพื่อรกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้บางรายที่
ได้รับผลกระทบสิทธิจากการปัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุน้เดิมที ่
ถูกปัดทิ ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 2/2563 โดยผูถื้อหุน้แต่ละรายที่ไดร้บัผลกระทบสามารถขอรบัเงินสดชดเชยมลูคา่เศษ
หุน้ไดท้ี่ส  านกังานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไว้
ของบริษัทฯ มีผล หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัผลกระทบรายใดไม่มารบัเงินสดชดเชยดงักลา่วภายใน
ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสทิธิในการรบัเงินสดชดเชย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  
ครั้งที่  2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดย 
การรวมหุน้ จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
ทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.  
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ที่ตราไวข้องบรษัิทฯ โดยการรวมหุน้ ซึง่ระบใุน
วาระที่ 8 ขา้งตน้ บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิ
ของบรษัิทฯ ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน)  เป็นดงันี ้
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“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 15,875,206,607 บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนัแปดรอ้ย
เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น : 15,875,206,607  หุน้ (หนึ่งหมื่นหา้พนัแปดรอ้ย
เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ  : 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุน้สามญั : 15,875,206,607 หุน้ (หนึ่งหมื่นหา้พนัแปดรอ้ย

เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ  : -ไมม่ี- -“ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  
ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.   
(ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยการรวม
หุน้ และเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ  ประธานกรรมการ หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และ /หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจใน 
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ 
การด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
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อนึ่ง บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ ที่ www.starkcorporation.com ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัที่ 2 ธันวาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00  
น.) ณ หอ้ง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง   
สว่นผูถื้อหุน้ตา่งชาติที่แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชมุและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนผูถื้อหุน้ได ้และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
มายงับรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชัน้ท่ี 16 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-680-5800 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอ 
ความรว่มมือโปรดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯ ภายในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้ง
น ามาแสดงในวนัประชมุตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 6 โดยบรษัิทฯ จะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หมวดที่ 5 เรือ่ง 
การประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7  

เพื่อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบรอ้ย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม ณ  
ห้อง Pinnacle 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรค์อนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 
(Record Date) ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

        

        (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ)   
     ประธานกรรมการ 

-นายชนนิทร ์เยน็สดุใจ- 


