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วนัท่ี 8 กนัยายน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
  2. สารสนเทศของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกับ 

การลงทุนใน  LEONI Kabel GmbH (ในประ เทศเยอรมนี )  และ  LEONIsche Holding Inc  
(ในสหรฐัอเมรกิา) 

  3. รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย  ์
  4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
  5. สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  

ของบรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
  6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
  7. ขอ้บงัคบับรษิัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
  8. รายการเอกสารท่ีตอ้งแสดงและส่งมอบใหแ้ก่บรษิัทในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ การออกเสียง

ลงคะแนน หลักเกณฑว์ิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

  9. การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 โดยการใช้รหัสคิวอาร์  
(QR Code) หรือลิงก ์

  10. หนงัสือมอบฉนัทะ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่  4/2565 เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2565 ในวันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว
เท่าน้ัน โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่  518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้นที่  16  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 จะอยู่ภายใต้
กฎหมายและหลักเกณฑใ์นสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID -19 ที่เก่ียวขอ้ง และก าหนดรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทั้งนี ้ 
หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกประชมุผ่านอิเล็กทรอนิกส ์บรษิัทแนะน าใหท้่านมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชุม
ดว้ยตนเอง โดยการจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 มีวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

เนือ่งจากวาระที ่2 ถึงวาระที ่4 เป็นเรือ่งทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนัและเป็นเงือ่นไขซึ่งกนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและ 
เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว 
เป็นอนัยกเลิก 

 



 

 2 / 13 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่   
29 เมษายน 2565 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือ 
เชิญประชมุฉบบันี ้

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ซึ่ งประชุม เมื่ อวันที่  29 เมษายน 2565 ไว้อย่ างถูกต้องตามมติของที่ ประชุม 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการซือ้หุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONIsche Holding Inc และ
สิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเข้าท าสัญญาซื้อขาย 
ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว  
ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  4/2565 ประชุมเมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2565 
ไดม้ีมติอนมุตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในการเขา้ซือ้หุน้ LEONI 
Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ
ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
ภายใตก้ฎหมายของรฐัเดลาแวร ์(รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 
ของหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกร้องทางการเงินส าหรบัรายการคา้ง
รบัช าระเงินระหว่างบริษัทในเครือจ านวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของ
บรษิัทเป้าหมายบางแห่ง (Intercompany Financing Receivable) ("สิทธิเรียกร้องทางการ
เงนิ") โดยบรษิัท บรษิัทย่อยของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อยของบรษิัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดย
มีมูลค่าการซือ้ขายรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 560 ลา้นยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้น
บาท1) รวมถึงเห็นชอบใหเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขาย ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อเข้าท าธุรกรรมในครัง้นี ้ 
(“ธุรกรรมเป้าหมาย”) 

  ทัง้นี ้มลูค่าการซือ้ขายตามที่ระบุขา้งตน้ เป็นไปตามค าเสนอซือ้บริษัทเป้าหมายครัง้สดุทา้ย
ของบริษัท (Final Offer) ซึ่งพิจารณาจากมลูค่าของบริษัทเป้าหมายที่ค  านวณบนสมมติฐาน
กรณีไม่มีหนีสิ้นและเงินสด โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผูข้ายเก่ียวกับการ

 
1 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 36.7373 บาทต่อยโูร 
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พิจารณารายการหนีสิ้น เงินสด และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการพิจารณาค านวณ
มลูค่าที่บรษิัทจะตอ้งช าระใหก้บัผูข้ายในการเขา้ท าธุรกรรมเป้าหมายในครัง้นี ้เพื่อใหไ้ดร้าคา
ที่ดีที่สุดและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ซึ่งมูลค่าดงักล่าวจะอา้งอิงจากบญัชีและขอ้มลู
ทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ก่อนที่จะมีการเขา้ท าธุรกรรม
เป้าหมายแลว้เสรจ็ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

LEONI Kabel เป็นบรษิัทย่อยของ LEONI AG ("LEONI") ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี และ LEONIsche เป็นบริษัทย่อยของ LEONI 
Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEONI เช่นเดียวกัน (รวมกับ LEONI 
เรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยผูข้าย (ผ่านกลุ่มธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจหลายประเภทซึ่งรวมถึง
ธุรกิจประเภทโซลชูั่นสายเคเบิลส าหรบัยานยนตใ์นการจดัหาผลิตภณัฑท์ี่ครอบคลมุทั้งสาย
เคเบิล ทั้งแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใชง้านขอ้มูล และเซ็นเซอร ์รวมถึงโซลูชั่นการ
ชารจ์แบบ e-mobility ส าหรับการใช้งานในยานยนต ์("ธุรกิจ Automotive Cable") ธุรกิจ 
Automotive Cable ด าเนินการโดยบริษัทย่อยบางแห่งของ LEONI โดยในปี 2564 ธุรกิจ 
Automotive Cable มีรายไดป้ระมาณ 1,300 ลา้นยูโร ซึ่งคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 25.5 ของ
รายไดร้วมทัง้หมดของ LEONI ซึ่งมีรายไดร้วมประมาณ 5,100 ลา้นยโูร 

ณ ปัจจุบนั ผูข้ายอยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัโครงสรา้งธุรกิจเพื่อใหบ้ริษัทเป้าหมายโอน
ธุ รกิ จที่ ไม่ ใช่ ธุ รกิจ  Automotive Cable ออกจากบริษัท เป้ าหมาย (Carve Out) โดย
กระบวนการปรบัโครงสรา้งธุรกิจดงักล่าวจะแลว้เสรจ็กอ่นท่ีธุรกรรมเป้าหมายจะเสรจ็สมบรูณ ์
โดยไม่มีความเส่ียงที่จะล่าชา้ออกไป 

ทัง้นี ้สิทธิเรียกรอ้งทางการเงินระหว่างบรษิัทในเครือซึ่งมีมลูค่าประมาณ 72.3 ลา้นยูโร (หรือ
ประมาณ 2,656.11 ลา้นบาท) ไดแ้ก่ รายการคา้งรบัช าระเงินระหว่างผูข้ายกับกลุ่มบริษัทใน
เครือของบรษิัทเป้าหมายก่อนวนัท่ีธุรกรรมเป้าหมายเสรจ็สมบูรณ ์ซึ่งผูข้ายจะตอ้งด าเนินการ
โอนสิทธิเรียกรอ้งทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายดังกล่าวให้แก่บริษัท 
หลงัจากที่ไดม้ีการท าธุรกรรมเป้าหมายเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ ("สัญญาซือ้ขายฯ") 

ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรัพยสิ์นตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท  
จดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์ิน”) รายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 
951.97 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่า
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ตามงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2565 ซึ่งไดร้ับการสอบทานจากผูส้อบบัญชีของบริษัทซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือ 
การเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยทางออ้ม (Backdoor Listing) ตามที่ก าหนดใน
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ประกาศเรื่องรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ทั้งนี ้บริษัทมีการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
ที่เกิดขึน้ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 0.22 และเป็นผลใหม้ีมูลค่า
ของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 952.19  
บรษิัทจึงมีหนา้ที่  

(1) จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการเข้าท ารายการของบริษัทต่อ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้
ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น  
เพื่อพิจารณาพรอ้มกับจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการนี ้บริษัทไดแ้ต่งตัง้
ให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด  ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
เป็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในการเขา้ท าธุรกรรม
เป้าหมาย 

 ส าหรบัความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าท าธุรกรรมเป้าหมาย  
โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบส่ีวัน  
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งตอ้งระบุชื่อ
และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือนัดประชุม
ดว้ย และ 

(4) ขออนุมัติการเข้าท าธุรกรรมเป้าหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นค าขอให้
พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเป้าหมายนัน้ เขา้หลกัเกณฑส์ าหรบัการยกเวน้การยื่นขอรบัหลกัทรพัย์
ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ทัง้ 4 ประการ ไดแ้ก่  
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(1) บรษิัทเป้าหมายมีลกัษณะของธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของบรษิัท  

(2) บรษิัทไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัในธุรกิจหลกัของบรษิัท 

(3) กลุ่มบริษัทมีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี ้
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ท าหน้าที่ เ ป็นผู้สอบบัญชี
ให้กับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับ 
การจดัท างบการเงินรวมได ้และ 

(4) จะไม่มีการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอ านาจ 
การควบคมุบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจควบคมุบรษิัท  

ทั้งนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์อง
บริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
เรื่อง การไดม้าซึ่งสินทรพัยเ์ก่ียวกบัการลงทนุใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศเยอรมนี) 
และ LEONIsche Holding Inc (ในสหรฐัอเมรกิา) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

ทั้งนี ้ สัญญาซื ้อขายฯ มีข้อสัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติทั่ วไปของการ 
ท ารายการในลักษณะนี ้เช่น บทบัญญัติว่าดว้ยข้อก าหนดการช าระราคา ค ารับรองของ
คู่สญัญา และการยกเลิกสญัญา เป็นตน้ นอกจากนี ้สญัญาซือ้ขายฯ ไดก้ าหนดเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนที่คู่สัญญาตอ้งด าเนินการใหส้ าเร็จเรียบรอ้ยก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ 
(Closing Conditions) ซึ่งเงื่อนไขดงักล่าวที่เป็นสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) บริษัทไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายควบคุมการลงทุนจาก กระทรวงเพื่อเศรษฐกิจ
และการก ากับดูแล ส่ิงแวดล้อม(Federal Ministry for Economic Affairs and 
Climate Action) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตภายใต้
กฎหมายควบคุมการลงทุนแลว้) และไดร้ับอนุญาตในการควบรวมกิจการจาก
หน่วยงานก ากบัดแูลการควบรวมกิจการ (Merger Control Authorities) ในเม็กซิโก 
สหรฐัอเมริกา โปแลนด ์ตุรกี บัลแกเรีย สโลวาเกีย เซอรเ์บีย และเวียดนาม ทั้งนี ้  
ณ วนัท่ี 6 กนัยายน 2565 บรษิัทไดร้บัอนญุาตในการควบรวมกิจการจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลการควบรวมกิจการแลว้ในสหรฐัอเมริกา โปแลนด ์สโลวาเกีย เซอรเ์บีย 
และอยู่ในระหว่างการรอรับอนุญาตในการควบรวมกิ จการในเม็กซิโก ตุรกี 
บลัแกเรีย และเวียดนาม  

(2) ผูข้ายไดด้  าเนินการใหบ้ริษัทเป้าหมายโอนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ Automotive Cable 
ออกจากบริษัทเป้าหมาย (Carve Out) ซึ่งปัจจุบันผู้ขายอยู่ ในระหว่างการ
ด าเนินการดงักล่าว 

 (3) ผูข้ายไดด้  าเนินจดัเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดการ
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จดัสรรก าไรและขาดทุนระหว่างบริษัทในกลุ่ม (PLTA Termination Accounts) ซึ่ง
ตอ้งไดร้ับการสอบทานและอนุมัติโดยผู้ขาย ซึ่งปัจจุบันผู้ขายอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการดงักล่าว 

(4) ผูข้ายไดร้บัความยินยอมจากผูใ้หกู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่งปัจจุบันผูข้ายอยู่ในระหว่างการ
เจรจาและขอความยินยอมจากผูใ้หกู้ท้ี่เก่ียวขอ้งและ 

(5) ผูข้ายและบรษิัทเป้าหมายไดเ้ขา้ท าสญัญาปลดการเป็นผูค้  า้ประกนัและการลาออก
ของผู้กู้ (guarantor release and borrower resignation agreement) กับบุคคล 
ที่ เ ก่ียวข้อง กล่าวคือ ก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้อง
ด าเนินการใหบ้ริษัทเป้าหมายช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีภ้ายใตส้ัญญาเงินกูเ้ดิมที่มีอยู่
และเข้าท าสัญญาปลดการเป็นผู้ค  า้ประกันและการลาออกของผู้กู้ (guarantor 
release and borrower resignation agreement) เพื่อด าเนินการปลดผู้ขายออก
จากการเป็นผูค้  า้ประกันและปลดบริษัทเป้าหมายออกจากการเป็นลูกหนีภ้ายใต้
สญัญาเงินกูเ้ดิม โดยหลงัจากที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ ์บริษัทจะไม่มีภาระ
ในการเขา้ไปเป็นผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกันตามสญัญาดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็น 
ที่บริษัทจะต้องเข้าท าสัญญากู้ยืมเงินในอนาคต บริษัทจะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่อไป ทัง้นี ้ผูข้าย บรษิัทเป้าหมายและผูซ้ือ้ อยู่ในระหว่างการ
เจรจากบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีหนา้ที่ตามสญัญาซือ้ขายฯ ที่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษัทก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงหากบริษัทผิดสัญญาหรือ  
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใด ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายฯ ภายในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2565 ได้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเลิกสัญญา (break fee) จ านวนรอ้ยละ 3  
ของมลูค่าซือ้ขาย (คิดเป็นจ านวนประมาณไม่เกิน 16.8 ลา้นยโูร หรือประมาณไม่เกิน 617.19 
ลา้นบาท2) รวมถึงค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงตามสัญญา โดยหากมีการผิดนัด
ช าระเงินในส่วนนี ้อาจมีดอกเบีย้ผิดนดัในอตัรารอ้ยละ 9 ต่อปี 

ทั้งนี ้ ภายหลังการเข้าท าธุรกรรม ผู้ซือ้และ/หรือบริษัทเป้าหมายจะมีการเข้าท าสัญญา
ใหบ้ริการชั่วคราว (Transitional Service Agreements) ส าหรบัการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และบรกิารอื่น ๆ ทั่วไป (General Services) เพื่อใหผู้้
ซือ้สามารถด าเนินธุรกิจในบริษัทเป้าหมายไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้สัญญาใหบ้ริการชั่วคราว  
มีขอ้สญัญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการคา้ปกติทั่วไปของการท ารายการในลกัษณะนี ้ เช่น 
บทบัญญัติว่าดว้ยข้อก าหนดการช าระค่าบริการ ค ารับรองของคู่สัญญา และการยกเลิก
สญัญา เป็นตน้ 

และในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
 

2 อา้งอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่11 สิงหาคม 2565 ซึ่งเท่ากบั 36.7373 บาทต่อยโูร 
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อนุมตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
หรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการเขา้ท าธุรกรรม
เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์การก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวตามที่
จ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 
พิจารณาอนุมตัิการซือ้หุน้ของบริษัทเป้าหมายในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามญัทัง้หมด
ของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกรอ้งทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจ านวนหนึ่งของ
บรษิัทเป้าหมาย และ/หรือ บรษิัทย่อยของบรษิัทเป้าหมายบางแห่ง โดยบรษิัท บรษิัทย่อยของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ โดยมีมูลค่าการซือ้ขายรวมทั้งสิน้ 
ไม่เกิน 560 ลา้นยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้นบาท) รวมถึงพิจารณาอนุมัติ 
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการท าธุรกรรมการซือ้ขายหุน้ 
ซึ่งรวมถึงการเขา้ท าขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการธุรกรรมการซือ้ขาย
หุน้ดงักล่าว ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์การก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องกับธุรกรรมการซือ้ขายหุ้นดังกล่าวตามที่จ าเป็นและสมควร
ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

 ทัง้นี ้จากรายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนัที่ 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่
มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี ้

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2565 
ไดม้ีมติเห็นชอบใหบ้ริษัทเขา้ซือ้หุน้ในบริษัทเป้าหมายในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้สามัญ
ทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย โดยมีมูลค่าการซื ้อขายรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร  
(หรือประมาณไม่เกิน 20,572.89 ลา้นบาท) โดยมีแหล่งเงินทุนในการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว
จากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2565  
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ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแลว้เห็นว่า บริษัทยังมีตอ้งความตอ้งการ
เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส าหรับการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว  
ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2565 ดงักล่าว จึงไดม้ีมติอนุมตัิใหน้ าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 1,500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 15,875,206,607 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 17,375,206,607 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
1,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้น  
ตามราคาตลาด และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.  
(ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท เป็นดงันี ้  

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน : 17,375,206,607 บาท (หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย
เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 17,375,206,607 หุน้ (หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย
เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  : 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั : 17,375,206,607 หุน้ (หน่ึงหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย

เจ็ดสิบห้าล้านสองแสน
หกพนัหกรอ้ยเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ  : -ไม่มี- (-)" 

และในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุน้พิจารณา
อนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีอ านาจในการพิจารณา ก าหนด แกไ้ข หรือ
เปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการก าหนด
จ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนแกไ้ข
หนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงมีอ านาจด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัทฯ ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
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เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ 
ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
มีอ านาจในการพิจารณา ก าหนด แกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดการเพิม่ทนุ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการก าหนดจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวนหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ  
นายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล 
ในวงจ ากัด (Private Placement) 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล สืบเนื่องจากวาระท่ี 3 ขา้งตน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
29 กรกฎาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565  
เพื่อพิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ  1.00 บาท เพื่ อ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
(Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้น  
ตามราคาตลาด 

 ทัง้นี ้บรษิัทอยู่ระหว่าง (1) สรรหาผูล้งทนุที่มีลกัษณะ ประเภท และจ านวน ตามที่หลกัเกณฑ์
จะถือว่าเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ (2) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะไดร้ับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
ซึ่งจะตอ้งเป็นผูล้งทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทไดจ้ริง โดยผูล้งทุนดังกล่าว  
จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทหรือเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารของบริษัทและไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัท  
จดทะเบียนในรายการที่ เ ก่ียวโยงกัน ซึ่งเมื่อทราบข้อมูลรายชื่อผู้ลงทุนที่แน่ชัดแล้ว  
บรษิัทจะแจง้รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนที่จะท าการเสนอขายหุน้ 

 การก าหนดราคาเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตาม
ราคาที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัทหรือบคุคลซึ่งไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัท ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยจะเป็นการเสนอขายหุน้
ในราคาตลาดและในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน  
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ซึ่งไม่ต  ่ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั
ท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบหา้วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้นัน้ 
โดยวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลังไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอ
ขายต่อผูล้งทุน ทัง้นี ้บริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 
10 จากราคาดงักล่าว ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการอนญุาตให้
บรษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั 

  อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีเ้ขา้ข่าย
เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาด
หลักทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหนา้ที่หา้มไม่ให้
บุคคลที่ไดร้ับหุ้นจากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวน าหุ้นที่ไดร้บัจากการ
เสนอขายทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้เริ่มท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้ดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้น
จ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา  
ค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิในส่วนเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

 สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นผลใหบุ้คคล
ดังกล่าวตอ้งมีหน้าที่ท  าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัย์
เพื่อครอบง ากิจการ รวมถึงกฎเกณฑแ์ละประกาศที่เก่ียวขอ้ง หรือมีลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท  
ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49  
ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิัท 

 และในการนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ป ระธานกรรมการ หรือ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจในการ
ก าหนดและ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่
เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึง
การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวันจองซือ้และวันเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน การช าระ  
ค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นนอกจากตัวเงิน) และจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่จดัสรร รวมทัง้เงื่อนไขและรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร 
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รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือ  
การด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามใน
เอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ  และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวข้องเพื่ อให้การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมาย
บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ข้างตน้  
โดยการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องกับ  
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ทั้งนี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และสารสนเทศเก่ียวกับ 
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิัท สตารค์ 
คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 5) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 
พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ  1.00 บาท เพื่ อ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
(Private Placement) โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตาม
ราคาตลาด และการพิจารณาอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีอ านาจใน
การก าหนดและ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 พรอ้มเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.starkcorporation.com ดว้ยแลว้ตัง้แต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2565  
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ 
มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  
(E-EGM) โปรดลงทะเบียนและกรอกขอ้มลูของผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมการประชุมประชุมวิสามัญ 
ผู้ ถื อหุ้น  ครั้งที่  1/2565 แทน โดยการใช้รหัสคิ วอาร์ (QR Code) หรือ ลิงก์  https://stark.foqus.vc/registration/  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 9  ภายในวันที ่21 กันยายน 2565 

ทั้งนี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้หนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พรอ้มเอกสารประกอบมายังบริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร ์ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 เบอรโ์ทรศัพท ์02-680-5800 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสาร 
ถึงบรษิัท ภายในวันที ่21 กันยายน 2565 

บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID–19)  
ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (E–EGM) Quidlab FoQus  
ซึ่งได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานกา รรักษาความปลอดภัย 
ดา้นสารสนเทศของระบบควบคมุการประชมุเวอรช์นั 1.1 ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์บรษิัทจึงขอแจง้ให้
ทราบถึงวิธีการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM) ดงันี ้

1.  ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ประสงคเ์ข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM)  

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM) ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง 
บริษัทขอแนะน าใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง (รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก-ค ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม) โดยส่งเอกสารมายังบริษัทตามที่อยู ่
ที่ปรากฏตามซองจดหมายพรอ้มติดอากรแสตมป์ และจดัส่งถึงบรษิัทภายในวันที ่21 กันยายน 2565 

2.  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีป่ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E–EGM) 

• ผูถื้อหุน้ ใหท้่านลงทะเบียนและกรอกขอ้มลูเพื่อเขา้ร่วมการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
โ ด ย ก า ร ใ ช้ ร หั ส คิ ว อ า ร์  ( QR Code) ห รื อ  ลิ ง ก์  https://stark.foqus.vc/registration/  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 ภายในวันที ่21 กันยายน 2565 เมื่อท่านผูถื้อหุน้ส่งขอ้มลูเขา้สู่ระบบเรียบรอ้ย
แล้ว ท่านจะได้รับอี เมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์  
(Web link) และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ E-EGM ไปยงัอีเมลที่ท่านไดแ้จง้ไว ้

• ผูร้บัมอบฉนัทะแบบ ก ข หรือ ค  ใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนและกรอกขอ้มลูของผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อให้
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 แทน โดยการใชร้หัสคิวอาร ์
(QR Code) หรื อ ลิ ง ก์  https://stark.foqus.vc/registration/ สิ่ ง ที่ ส่ ง ม า ด้ ว ย  9 ภาย ใน 

วันที่ 21 กันยายน 2565 เมื่อท่านผูถื้อหุน้ส่งขอ้มลูเขา้สู่ระบบเรียบรอ้ยแลว้ ท่านจะไดร้บัอีเมล

https://stark.foqus.vc/registration/
https://stark.foqus.vc/registration/
https://stark.foqus.vc/registration/
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แจง้ ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เว็บลิงก ์(Web link) และคู่มือการเขา้ใช้
งานระบบ E-EGM ไปยงัอีเมลที่ท่านไดแ้จง้ไว ้

หากท่านพบปัญหาขัดขอ้งในการเขา้ใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิดแลบ 
จ ากัด ได้ตามช่องทาง  หมายเลขโทรศัพท์ +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616  
อีเมล: Info@quidlab.com 

กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที ่
22 กันยายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัท  ควิดแลบ จ ากัด  โดยทันทีตามเบอร์ที่ แจ้ง ไว้ข้างต้น  หรือติดต่อ ที่ 
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท โทร +66(0)-2-680-5800  หรือ Email: info@starkcorporation.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-EGM)  
ตามระเบียบและวิธีการท่ีบรษิัทก าหนดในวันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ 
ส านกังานใหญ่บรษิัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

        
 (นายชนินทร ์เย็นสดุใจ)  
     ประธานกรรมการ 

-นายชนนิทร์ เย็นสดุใจ- 

mailto:Info@quidlab.com
mailto:info@starkcorporation.com

