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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 2/2563
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัน เวลา และสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Pinnacle 1-3 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
องค์ประชุม
ณ เวลา 14.00 น. มีผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง จานวน 95 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 162 ราย รวมทัง้ สิน้
257 ราย รวมเป็ นจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 21,749,910,221 หุน้ จากจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ที่ออกและเรียกชาระแล้ว 23,812,809,911 หุน้ หรือคิด เป็ นร้อยละ 91.337017 ของจานวนหุน้
ทัง้ หมดที่จาหน่ายได้แล้วของบริษัท ฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานใน
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศุภยา เรืองวิทยานนท์ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนิน
การประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชนินทร์

เย็นสุดใจ

ประธานกรรมการ

2. ดร.ทรงภพ

พลจันทร์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายนิรุทธ

เจียกวธัญญู

กรรมการ

4. นายชินวัฒน์

อัศวโภคี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายศรัทธา

จันทรเศรษฐเลิศ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายการเงิน

6. นายกุศล

สังขนันท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัททีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายวนรัชต์

ตัง้ คารวคุณ

กรรมการ

2. ม.ล.พิพฒ
ั น์ไชย

เพ็ญพัฒน์

กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายประกรณ์

เมฆจาเริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธิตะวัน

ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

2. นางสาวสุภทั รา

คีรนิ ทร์สกุนา

3. นางสาวธนัชชญาน์

ปิ ยะพิชาญพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

เริ่มการประชุม
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม กล่ า วต้อ นรับ และขอบคุ ณ ผู้ถื อ หุ้น และผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ที่ ม าเข้า ร่ ว มการประชุ ม วิ ส ามัญ
ผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 และได้ชีแ้ จงให้ทราบถึงข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัทฯ ว่า ขณะนี บ้ ริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน
12,146,404,955.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้วจานวน 11,906,404,955.50 บาท เป็ นหุน้ สามัญจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวน 23,812,809,911 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 จะเป็ นบุคคลผูท้ ี่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ก่อนดาเนินการประชุม ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
ของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่ อนการประชุม ซึ่ง
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายหรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่
ตนถือ หรือที่ได้รบั มอบฉันทะมา โดยให้หนึง่ หุน้ เท่ากับหนึง่ เสียง ซึง่ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2.

กรณีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ปฏิบตั ิการลงคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้


ก่ อ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถื อ หุ้น แต่ละรายหรือ ผู้ร ับมอบฉัน ทะลงลายมือชื่ อใน
บัตรลงคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน



การลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ ขอให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายหรือผูร้ บั มอบฉันทะทาเครื่องหมายในช่อง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยจะ
ขอให้ผทู้ ี่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกมือขึน้ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงเท่านัน้ ดังนัน้ สาหรับผูท้ ี่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย



การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงออกจากจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนัน้ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
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สาหรับผูท้ ี่ออกเสียงเห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ เมื่อเสร็จสิน้ การประชุม ทัง้ นี ้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงคะแนนแบบ
เปิ ดเผย ไม่ใช่ก ารลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการนับคะแนน



การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ (บัตรเสีย)
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครือ่ งหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

5)

บัตรลงคะแนนที่มีการลงคะแนนซา้ ในวาระที่ลงมติไปเรียบร้อยแล้ว

หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
3.

กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสียง และกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุน้ หรือ
ผูม้ อบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ
กรณีผถู้ ือหุน้ ต่างประเทศที่แต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทาการลงคะแนนเท่ากับ
จานวนหุน้ ที่ตนถือ

4.

ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40. กาหนดว่า “ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
มีเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด” ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ว่าเห็นด้วยใน
วาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้
โดยในกรณีผถู้ ือหุน้ มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิในวาระนัน้ ๆ ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่
“งดออกเสียง” จะไม่นามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
สาหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ว่าเห็น
ด้วยในวาระนัน้ ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผถู้ ือหุน้ มีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมัติในวาระ
นัน้ ๆ ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” จะนามาเป็ นฐานในการนับคะแนน
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5.

สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุน้ สามารถทาการลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าในวาระที่ยงั ไม่มีการลงมติได้ และส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจาก
ห้องประชุม

6.

คะแนนเสียงของจานวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งท่านที่มาล่าช้าไม่ทนั ในวาระใดจะได้รบั บัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่กาลังดาเนินการประชุม
และยังไม่ได้ดาเนินการประชุม ดังนัน้ จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลีย่ นแปลงและอาจไม่
เท่ากัน

7.

ในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ บริษัทฯ มีตวั แทนจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุด่นั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด คือ
นางสาวธนัชชญาน์ ปิ ยะพิชาญพงศ์ เป็ นพยานในการนับคะแนน

8.

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและ
นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้
สาหรับคาถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็น ใน
วาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผูถ้ ือหุน้ ให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้น
การซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซา้ กัน เพื่อเปิ ด โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ย และเพื่อเป็ น
การบริหารการประชุมให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด

9.

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9 เป็ นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน ดังนัน้ หากวาระใด
วาระหนึ่ง ไม่ได้ร ับ อนุมัติจ ากที่ ป ระชุมวิ สามัญ ผู้ถือ หุ้ น ครัง้ ที่ 2/2563 จะไม่มี ก ารพิ จารณาในวาระอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ได้รบั อนุมตั ิอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระอื่นที่
ได้รบั อนุมตั ิไปแล้วเป็ นอันยกเลิก

หลัง จากจบการชี แ้ จง ประธานฯ กล่า วต้อ นรับ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม และด าเนิ น การประชุม ตามระเบี ย บวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2563
ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 และได้สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านพร้อม
หนังสือเชิญประชุม
14
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ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ใน
รายงานได้อ ย่ า งถูก ต้อ งครบถ้ว น จึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารับ รองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
นายชณทัช ลีนกุ ลู อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ได้เคยมี
การชีแ้ จงในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ว่า ค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในปี 2563 มีจานวน “1,500,000” บาท แต่ในวาระที่ 7 ของรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2563 ระบุวา่ ค่าสอบบัญชีในปี 2563 มีจานวน “1,5000,000” บาท โปรดชีแ้ จงว่าตัวเลขที่
ได้ระบุในรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี ้ โปรดยืนยันว่าค่าสอบบัญชีไตรมาสละ
710,000 บาท รวมเป็ นจานวน 2,130,000 บาทนัน้ ถูกต้องหรือไม่
นายกุศล สังขนันท์ กรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้ จงว่า ตัวเลขค่าสอบบัญชีในปี 2563 ตามที่ระบุไว้ใน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2563 จ านวน “1,5000,000” บาท มี ข ้อ มูลผิ ด พลาด
เล็ก น้อ ย เนื่ อ งจากใส่เลข “0” เกิ น มา 1 ต าแหน่ง โดยตัวเลขที่ ถูกต้อ งคือ “1,500,000” บาท โดย
บริษัทฯ จะดาเนินการแก้ไขตัวเลขดังกล่าวในรายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ให้
ถูกต้อง ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าค่าสอบบัญชีไตรมาสละ 710,000 บาท รวมเป็ นจานวน 2,130,000
บาทนั้น ถูก ต้อ งแล้ว โดยจ านวนรวม 2,130,000 บาทดัง กล่า ว เป็ น ผลรวมของค่า สอบบัญ ชี ข อง
3 ไตรมาส
ประธานฯ ได้สอบถามที่ ป ระชุมว่ามี ผู้ถือ หุน้ ท่านใดมี ขอ้ ซัก ถามหรือ ความเห็ น เพิ่ มเติ มอี กหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีคาถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

21,469,218,729
0
322,000,000
0
21,469,218,729
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ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นวนเสี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ อ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนน
100.000000
0.000000
100.000000
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หมายเหตุ

1. มติใ นวาระนี จ้ ะต้องได้ร บั การรับ รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิ่ม จากตอนเริม่ ประชุมจานวน 29 ราย จานวนหุน้ 41,308,508
หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมในวาระนีท้ งั้ สิน้ จานวน 286 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 21,791,218,729
หุน้

วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ เป็ นจ านวน 240,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนจานวน 12,146,404,955.50 บาท เป็ น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออก
ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) ตามรายละเอียดที่จะปรากฏในวาระที่จะกล่าวในลาดับถัดไป
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ มี หุ้ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จ าหน่ า ยออก จ านวน 480,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็ นการทั่วไป
( Public Offering) ต า ม ม ติ ที่ ป ระ ชุ ม วิ สา มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ค รั้ ง ที่ 1/2562 ซึ่ ง ประ ชุ ม เ มื่ อ วั น ที่
11 เมษายน 2562 ซึ่งตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้
มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (“พ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชน”) ก าหนดว่ า บริ ษั ท ฯ จะเพิ่ ม ทุ น จากจ านวนที่
จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุน้ ใหม่เพิ่มขึน้ เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ายและได้รบั ชาระเงิน
ค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หนุ้ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กู้
แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้องลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จานวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 12,146,404,955.50 บาท เป็ น
จานวน 11,906,404,955.50 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย
ออก จานวน 480,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ซึง่ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่ ป ระชาชนเป็ น การทั่ว ไป (Public Offering) ตามมติ ที่ ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครัง้ ที่
1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
ทัง้ นี ้ การลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออกจะไม่กระทบ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วและจานวนหุน้ ของบริษัทฯ
ในการนี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติ การลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 12,146,404,955.50
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บาท เป็ น 11,906,404,955.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายออก ตามรายละเอียดที่
เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 12,146,404,955.50 บาท เป็ น 11,906,404,955.50
บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายออก โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
21,791,218,731
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
0
0.000000
21,791,218,731
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

1. มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิ่ม จานวน 2 ราย จานวนหุน้ 2 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมใน
วาระนีท้ งั้ สิน้ จานวน 288 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 21,791,218,731 หุน้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 2 ข้างต้น
บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็ นดังนี ้
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“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจานวน 11,609,404,655. 50 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกล้านสี่แสน
สีพ่ นั เก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
23,812,809,911 หุน้
(สองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองล้าน
แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

0.50 บาท

(ห้าสิบสตางค์)

23,812,809,911 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-ไม่มี-

(สองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองล้าน
แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดหุน้ )
(-)”

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้ร ับ การแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ก รมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ในการนี ้ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิจารณาอนุมัติ การแก้ไข
เพิ่ ม เติม หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ฯ ข้อ 4. (ทุน จดทะเบียน) เพื่ อ ให้สอดคล้องกับ การลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข อง
บริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมตั ิ
การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ และมี อ านาจด าเนิ น การต่า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของ
นายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
21,791,218,731
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
0
0.000000
21,791,218,731
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARKW1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชี ้แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้อ มและสร้า งความยื ด หยุ่น ทางการเงิ น ใน
การขยายธุรกิจในอนาคต และสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1) (“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ STARK-W1”) จานวนไม่เกิน 3,968,801,651 หน่วย (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตรา
ไว้โดยการรวมหุน้ ) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
โดยมี ร าคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 ที่ ห น่ว ยละ -0.00- บาท ในอัต ราส่วน 3 หุ้น
สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1 หน่วย และมีราคาใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 เท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ (อัตราการจัดสรรและราคาการใช้สทิ ธิคานวณจากจานวน
หุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามวาระที่ 8) โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 จะมีอายุการใช้สทิ ธิเป็ นระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
ทั้ง นี ้ ในกรณี ที่ มี เ ศษของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 เหลื อ จากการค านวณตามอัต ราส่ว น
การจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
โดยที่การคานวณจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 อัตราการจัดสรร และราคาการใช้สิท ธิ
คานวณจากจานวนหุน้ ตามที่กล่าวข้างต้นนี ้ เป็ นการคานวณภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รบั มติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50
บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 โดยที่การเปลีย่ นแปลงจานวนดังกล่าว ปรากฏ
ตามตารางดังนี ้
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1. จ านวนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่
ออกและเสนอขาย
2. จานวนหุน้ ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ
3. มูลค่าที่ตราไว้
4. อัตราการใช้สทิ ธิ

5. ราคาการใช้สทิ ธิ

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
7,937,603,302

หลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
3,968,801,651

7,937,603,302

3,968,801,651

0.50
6 หุน้ สามัญเดิมต่อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 1 หน่วย
2.5

1.00
3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 1
หน่วย
5

ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั
การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร มี อ านาจในการด าเนิ น การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งและจ าเป็ น ในการออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิ
STARK-W1 จนสาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิ
ของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ในการนี ้ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารออก
ใบสาคัญแสดงสิท ธิ STARK-W1 เพื่ อ จัดสรรให้แ ก่ผู้ถือ หุน้ เดิม ของบริษัท ฯ ตามสัด ส่วนการถื อหุน้
(Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
1. นายวิ ช า โชคพงษ์ พัน ธุ์ ในฐานะผู้ร ับ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น สอบถามว่ า ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ มี
ความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนนัน้ บริษัทฯ มีแผนจะนาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในอนาคตอย่างไร
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
ดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ เล็งเห็นว่า หากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านพลังงานได้อย่างประสบความสาเร็จ
จะน าไปสู่ก ารขยายกิ จ การทางด้านสาธารณูป โภคพื น้ ฐาน (Infrastructure) และมี โอกาสใน
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การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็ นเป้าหมายหลัก ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่า
บริษัทฯ มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะนาเงินเพิ่มทุนไปใช้ขยายธุรกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น
2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ ไม่นา
วาระพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ (วาระที่ 8) มานาเสนอก่อน
วาระพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (วาระที่ 4)
ที่ ป รึก ษากฎหมายชี ้แ จงว่า การเรี ย งล าดับ วาระการประชุม เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด
เนื่องจาก หากนาวาระพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ มานาเสนอ
ก่อน จะทาให้มีเศษของหุน้ บริษัทฯ จึงมีความจาเป็ นจะต้องเสนอให้ผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อน ซึ่งการเพิ่มทุนตามวาระดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จั ด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ รองรั บ (1) การเสนอขายให้แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement) และ (2) การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิ ม ของบริษั ท ฯ ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) ดัง นั้น บริษั ท ฯ จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้อ ง
เรียงลาดับวาระเพื่อเสนอผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาอนุมตั ิ (1) การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ (3) พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ของบริษัทฯ ตามลาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามจริง
ประธานฯ ได้สอบถามที่ ป ระชุมว่ามี ผู้ถือ หุน้ ท่านใดมี ขอ้ ซัก ถามหรือ ความเห็ น เพิ่ มเติ มอี กหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีคาถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้
(Right Offering) และอนุมัติ การมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จาเป็ นในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จนสาเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่ อนไขของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ยละของจ านวนเสี ย ง
ทั้ง หมดของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
21,791,836,525
99.999939
210
0.000001
13,000
0.000060
0
0.000000
21,791,849,735
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

1. มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจานวน 8 ราย จานวนหุน้ 631,004 หุน้
รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมในวาระนีท้ งั้ สิน้ จานวน 296 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 21,791,849,735 หุน้

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาทจาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 11,906,404,955.50 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
15,875,206,607 บาท
ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชี ้แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ที่ จ ะเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน
3,968,801,651.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 11,906,404,955.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จ านวน 15,875,206,607 บาท โดยการออกหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 7,937,603,303 หุ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวมทัง้ สิน้ 3,968,801,651.50 บาท เพื่อจัดสรรให้บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) จานวน 1 หุน้ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1
เพื่ อ จั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของ บริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ( Right Offering) จ านวน
7,937,603,302 หุน้ โดยจานวนหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ดงั กล่าว เป็ นการคานวณก่อนการเปลี่ยนแปลง
มู ล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริ ษั ท ฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิ ม หุ้น ละ 0.50 บาท เป็ นหุ้น ละ 1.00 บาท
ตามรายละเอียดในวาระที่ 8
ทัง้ นี ้ เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิให้เ ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้
จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 แล้วนัน้ จานวนหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่จะรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จะเป็ นไปตามรายละเอียด ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,955.50
0.50
31,750,413,214
7,937,603,302

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้
จ านวนหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อก
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1

หลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,956
1.00
15,875,206,607
3,968,801,651

ในการนี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวน 3,968,801,651.50 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
11,906,404,955.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 15,875,206,607 บาท ตามรายละเอียดที่
เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้
โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ ระบุรายละเอียด
ของทุนจดทะเบียน และจานวนหุน้ ซึ่งจะเกิดขึน้ ภายหลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ โดยการรวมหุน้
จากเดิ มหุ้น ละ 0.50 บาท เป็ น หุ้น ละ 1.00 บาทในวาระนี ้ ซึ่ง ข้า พเจ้ามองว่า การระบุร ายละเอียด
ดังกล่าวก่อนการพิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ อาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผถู้ ือหุน้
ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงว่า การระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ในวาระนี ้ เป็ นการชีแ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึง
ทุนจดทะเบียนและจานวนหุน้ ทัง้ ที่เกิดขึน้ ก่อนและภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ โดยการรวมหุน้
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ประธานฯ ได้สอบถามที่ ป ระชุมว่ามี ผู้ถือ หุน้ ท่านใดมี ขอ้ ซัก ถามหรือ ความเห็ น เพิ่ มเติ มอี กหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มีคาถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน
3,968,801,651.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 11,906,404,955.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่จานวน 15,875,206,607 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
21,791,849,735
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
0
0.000000
21,791,849,735
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งระบุในวาระที่ 5
ข้า งต้น บริ ษั ท ฯ จะต้อ งแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้อ 4. (ทุ น จดทะเบี ย น) ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน : 15,875,206,607 บาท
แบ่งออกเป็ น

: 31,750,413,214 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

: 0.50 บาท
:
: 31,750,413,214 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

: -ไม่มี-

(หนึ่ ง หมื่ น ห้า พัน แปดร้อ ยเจ็ ด สิ บ ห้า
ล้านสองแสนหกพันหกร้อยเจ็ดบาท)
(สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่
แสนหนึง่ หมื่นสามพันสองร้อยสิบสี่หนุ้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่
แสนหนึง่ หมื่นสามพันสองร้อยสิบสี่หนุ้ )
(-)”

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้ร ับ การแต่ง ตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ก รมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้
การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
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ในการนี ้ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข อง
บริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมตั ิ
การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
21,791,849,735
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
0
0.000000
21,791,849,735
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) และการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
รุ ่ น ที่ 1 (STARK-W1) เพื่ อ จั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Right Offering)

วาระที่ 7.1

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวม
หุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)
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ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชี แ้ จงต่อที่ ประชุม ว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ตามวาระที่ 8
จะทาให้เกิดเศษหุน้ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน
1 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท (ก่ อ นการเปลี่ย นแปลงมูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้โดยการรวมหุ้น )
เพื่ อ รองรับ การเปลี่ย นแปลงมูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้โดยการรวมหุ้น และเพื่ อ มิ ใ ห้เ กิ ด เศษหุ้น ภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่ คุณวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ (“คุณวนรัชต์”) ซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาด (ไม่มีส่วนลด) ดัง นัน้ ราคาเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรือ่ ง การอนุญาตให้
บริษัทฯ จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทัง้ นี ้ ราคาตลาดสาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ใ ห้ แ ก่ คุ ณ ว น รั ช ต์ ค า น ว ณ จ า ก ร า ค า ถั ว เ ฉ ลี่ ย ถ่ ว ง น ้ า ห นั ก ข อ ง หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อน
วัน ที่ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท หรือ ผู้ที่ ได้ร ับ มอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้น นั้น (ทั้ง นี ้
วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ
คุณวนรัชต์) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมบริษัท หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดตามที่
เห็นสมควร โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็ นราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่ บริษัทฯ จะเสนอ
ขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจากัด และจะเป็ นราคาที่เป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ
ทัง้ นี ้ หากราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ต่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัทฯ มีหน้าที่หา้ มมิให้คุณวนรัชต์ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทัง้ หมด
ภายในระยะเวลา 1 ปี นบั แต่วนั ที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน คุณวนรัชต์จึงจะสามารถทยอยขายหุน้ ที่ถกู สั่งห้าม
ขายดังกล่าวได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ ถูกสั่งห้ามขาย ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคา
ขอให้ร ับ หุน้ สามัญหรือหุ้นบุริม สิท ธิ ในส่วนเพิ่ มทุนเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 ลงวันที่
11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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ทัง้ นี ้ ตามประกาศ ทจ .72/2558 กาหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้
เสนอขายหุน้
โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบ
รายงานการเพิ่ มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึง่ ได้จดั ส่ง
ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้ร ับ การแต่ง ตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการดาเนินการดังนี ้
(1) การกาหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน วันเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และวิธีการชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณา
กาหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้ เป็ นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทัง้ ดาเนินการต่าง ๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดั งกล่าว และการดูแล
การจัดส่งข้อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคาขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ และ
ส่งมอบหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและ
หลัก ฐานดัง กล่ า วต่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์ ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดของบริษัทฯ สาเร็จลุลว่ งไปได้
ในการนี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้
สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ รองรับ การเปลี่ย นแปลงมูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้โดยการรวมหุ้น เพื่ อ มิ ให้เ กิ ด เศษหุน้
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุม ได้พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์ อ นุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ และเพื่อมิให้เกิดเศษหุน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คล
ในวงจากัด (Private Placement) และอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร เป็ น ผู้มี อ านาจใน
การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
2,944,349,835
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
0
0.000000
2,944,349,835
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

1. มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี ้ จากรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผถู้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
ได้แก่ นายวนรัชต์ ตัง้ คารวคุณ ซึ่งถือหุน้ ในบริษัทฯ เป็ นจานวน 13,847,500,000 หุน้ และ Stark
Investment Corporation Limited จานวน 5,000,000,000 หุน้
2. ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิ่ม จานวน 1 ราย จานวนหุน้ 100 หุน้ รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุม
ในวาระนีท้ งั้ สิน้ จานวน 294 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 2,944,349,835 หุน้
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
วาระที่ 7.2

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ ่นที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ประธานฯ ขอให้ คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
STARK-W1 ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน
3,968,801,651 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดย
การรวมหุน้ ) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 1
หน่วย (อัตราการจัดสรรคานวณจากจานวนหุน้ ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้โดยการรวม
หุน้ ตามตามวาระที่ 8) โดยมีราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ที่หน่วยละ -0.00- บาท
ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
ทั้ง นี ้ การจัด สรรหุ้น ดัง กล่า ว จะเกิ ด ขึ น้ ภายหลัง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า หุ้น
ที่ตราไว้โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 8
แล้ว
ดังนัน้ การคานวณจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 และอัตราการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว
จึงเป็ นการคานวณภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รบั มติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริ ษั ท ฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิ ม หุ้น ละ 0.50 บาท เป็ นหุ้น ละ 1.00 บาท ตาม
รายละเอียดในวาระที่ 8 โดยที่การเปลีย่ นแปลงจานวนดังกล่าว ปรากฏตามตารางดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้
จ านวนหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่
ออกเพื่ อ รองรับ การใช้สิท ธิ
ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
STARK-W1

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,955.50
0.50
31,750,413,214
7,937,603,303
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หลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,956
1.00
15,875,206,607
3,968,801,651

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 2)
สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) รุน่ ที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่ อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และเพื่ อ รองรับ การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้
หุน้ สามัญของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจ
ให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้ร ับ การแต่ง ตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริห าร มีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่ อนไขที่จาเป็ น
และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทกุ ประการ รวมทัง้
มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สาเร็จลุลว่ ง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบ
ของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก)

จัดเตรียมข้อกาหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 รวมทัง้ กาหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เป็ นต้น

(ข)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการออก
และจั ด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ STARK-W1 ต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
บริ ษั ท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (“ศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ฯ ”)
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิ และหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สาเร็จลุลว่ งทุกประการ

(จ)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และ
มี อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย น เพื่ อ ให้
การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(ฉ)

กาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ STARK-W1
30

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ในการนี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ รุ น่ ที่ 1 (STARK-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) และอนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั
การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร มี อ านาจในการก าหนดหรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น
และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ได้ทกุ ประการ รวมทัง้
มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 สาเร็จลุลว่ ง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบ
ของการอนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
21,791,929,835
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
0
0.000000
21,791,929,835
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

1. มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี ม้ ีผู้ถื อ หุน้ มาลงทะเบี ยนเพิ่ม จ านวน 4 ราย จ านวนหุ้น 18,847,580,000 หุ้น รวมมี
ผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมในวาระนีท้ งั้ สิน้ จานวน 298 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 21,791,929,835 หุน้

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิมหุ้นละ
0.50 บาท เป็ นหุ้นละ 1.00 บาท
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชี แ้ จงต่อ ที่ ป ระชุม ว่า บริษั ท ฯ มี ค วามประสงค์ที่ จ ะเปลี่ย นแปลงมูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ของบริษัทฯ
โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อให้การสื่อสารกับนักลงทุนชัดเจน
มากขึน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.
2.
3.
4.

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุน้

ก่อนการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,955.50
0.50
31,750,413,214

หลังการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาท)
15,875,206,607
11,906,404,956
1.00
15,875,206,607

ทัง้ นี ้ การคานวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ
1.00 บาท จะส่งผลให้ผูถ้ ื อหุน้ บางรายมีเศษหุน้ เดิมในจานวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็ นหุ้น ใหม่
ซึ่งเศษหุน้ เดิมในจานวนดังกล่าวจะถูกปั ดทิง้ ไป โดยในการคานวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้และการปั ด เศษหุน้ เดิมนั้น บริษั ท ฯ จะมอบหมายให้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ฯ เป็ น ผู้ดาเนิน
การ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ บางรายที่ได้รบั ผลกระทบสิทธิ จากการปั ดเศษหุน้ เดิม
ดังกล่าว บริษัทฯ จะชดเชยค่าเศษหุน้ เดิมที่ถกู ปั ดทิง้ ในราคาต่อหุน้ เท่ากับราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนัก
ของหุ้น ของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการติ ดต่อกัน ก่อ นวันประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 โดยผูถ้ ื อหุน้ แต่ละรายที่ได้รบั ผลกระทบสามารถขอรับเงิ น สดชดเชยมูลค่า
เศษหุน้ ได้ที่สานักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
บริษั ท ฯ มี ผล หากผู้ถื อหุ้น ที่ได้ร ับผลกระทบรายใดไม่มารับเงิ น สดชดเชยดังกล่าวภายในกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ สละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย
ในการนี ้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุ มลงคะแนน
เสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
โดยการรวมหุ้น จากเดิ ม หุ้น ละ 0.50 บาท เป็ น หุ้น ละ 1.00 บาท โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เ สนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

32

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
21,791,874,835
99.999748
0
0.000000
55,000
0.000252
0
0.000000
21,791,929,835
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้คณ
ุ ธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้ จงต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย
ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ (ทุนจด
ทะเบียน) ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็ น
ดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

:
:
:

หุน้ บุรมิ สิทธิ

:

15,875,206,607 บาท (หนึง่ หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
ห้า ล้า นสองแสนหกพัน หกร้อย
เจ็ดบาท)
15,875,206,607 หุน้ (หนึง่ หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
ห้า ล้า นสองแสนหกพัน หกร้อย
เจ็ดหุน้ )
1.00 บาท
(หนึง่ บาท)
15,875,206,607 หุน้

-ไม่มี-

(หนึง่ หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
ห้า ล้า นสองแสนหกพัน หกร้อย
เจ็ดหุน้ )
(-)”

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ การมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง
ได้ร ับ การแต่ง ตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธาน
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ก รมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้
การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ในการนี ้ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ น ควรเสนอให้ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น พิจารณาอนุมัติ การแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ป ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข อง
บริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ
และอนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
กรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์ส นธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่ง
ของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง) ร้ อ ย ละ ข อ ง จ า นว นเ สี ย ง
ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มา
ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
21,791,929,835
100.000000
0
0.000000
0
0.000000
0
0.000000
21,791,929,835
100.000000

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณา ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมีผถู้ ือหุน้ ซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
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1. นายศักดิช์ ยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1

บริษัทฯ จะเริม่ ซือ้ ขายหุน้ ด้วยราคาหุน้ ละ 1.00 บาทเมื่อใด
ประธานฯ ชี แ้ จงเกี่ ยวกับขัน้ ตอนและระยะเวลาการดาเนินการเบือ้ งต้นว่า บริษัทฯ จะ
ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 18-21 ธันวาคม 2563 และในวันที่ 23 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวม
หุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ หากกระบวนการเป็ นไปตามแผนดังกล่าว ราคาหุน้ ละ 1.00 บาทจะเริม่ ซือ้ ขาย
ได้ประมาณวันที่ 29 ธันวาคม 2563
นอกจากนี ้ ที่ ป รึก ษากฎหมาย ได้ชี ้แ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า ตามก าหนดระยะเวลาเบื อ้ งต้น
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จะขึน้ เครื่อ งหมาย XW (Excluding Warrant) ในวัน ที่ 30 ธัน วาคม
2563 และบริษัทฯ ได้กาหนดให้วนั ที่ 4 มกราคม 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 (Record Date)

1.2

บริษัทฯ อธิบายสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้
จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุน้ ละ
0.50 บาทนัน้ มีมลู ค่าที่ต่าเกินไป ซึง่ ทาให้จานวนหุน้ ของบริษัทมีจานวนมาก จึงเห็นควรให้
มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท ซึง่ มีความเหมาะสม
มากกว่า และการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาหุน้ ของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมาก
ขึ ้น ทั้ ง นี ้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ และสถานะการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ นั้ น ไม่ มี
การเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด

1.3

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.50 บาท
เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท จะส่งผลกระทบในทางลบกับสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ราย
ย่อย (Free Float) หรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดให้สดั ส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ราย
ย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว โดยสัดส่วนการถือครองหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของบริษัทฯ
ณ ปั จจุ บั น นั้ น อยู่ ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 20.8 ของทุ น ช าระแล้ ว ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ดังนัน้ การรวมหุน้ ของบริษัทฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบให้สดั ส่วน
การถือครองหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยน้อยลงแต่อย่างใด
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1.4

โปรดชีแ้ จงว่าการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้รบั
มาใช้เป็ นเงินทุนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อนา
เงิ นทุนที่ได้รบั จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไปลงทุน เพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคต และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยไม่ได้เอือ้
ประโยชน์ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายใดรายหนึ่ง เนื่องจากเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกท่าน
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดังนัน้ บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย
มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลประกอบการในอนาคตให้เป็ นที่น่าพอใจแก่ผถู้ ือหุน้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย

1.5

หลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 จะมีแนวโน้มที่ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่จะขายหุน้
ของบริษัทฯ เป็ นจานวนมากหรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า การถือหุน้ หรือขายหุน้ ของบริษัทฯ ในอนาคตเป็ นสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุก
ราย โดยบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ในเรือ่ งดังกล่าวได้ลว่ งหน้า

1.6

ตามสรุ ปการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 นัน้ บริษัทฯ ได้ชีแ้ จงว่า ในอนาคต
บริษัท ฯ มีความประสงค์ที่จะลงทุน ในธุรกิ จอุปกรณ์กักเก็ บพลังงาน (Energy Storage
Component) โปรดชีแ้ จงลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ธุรกิจชนิดนีเ้ ป็ นการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ แต่เนื่องด้วย
แบตเตอรีน่ นั้ มีหลายชนิด บริษัทฯ จึงเรียกธุรกิจประเภทนีว้ า่ ธุรกิจอุปกรณ์กกั เก็บพลังงาน
(Energy Storage Component)

2. นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ชีแ้ จงว่า บริษัท อดิสรสงขลา
จ ากั ด (“อดิ ส ร”) ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ นั้ น ประกอบธุ ร กิ จ ประเภทใด และ
แผนการประกอบธุรกิจในอนาคตของอดิสรเป็ นอย่างไร
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า อดิสรดาเนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลาประมาณ 20 ปี โดยประกอบธุรกิจประเภท
อุตสาหกรรมนา้ มันและก๊ าซ (Oil and Gas) โดยลูกค้ารายใหญ่ ของอดิสร คือ บริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด และผูร้ บั สัมปทานอื่น ๆ นอกจากนี ้ อดิสรยังมีรายได้จาก
การให้เ ช่ า ที่ ดิ น แก่ บ ริ ษั ท ต่ า ง ๆ โดยร้อ ยละ 95 ของลูก ค้า ทั้ง หมด เป็ นชาวต่ า งชาติ ทั้ง นี ้
ผลประกอบการของอดิสรอยู่ที่ประมาณไตรมาสละประมาณ 50 ล้านบาท คิดเป็ นปี ละประมาณ
200 ล้านบาท ในส่วนของแผนการประกอบธุรกิจของอดิสรในอนาคต จะมุ่งเน้นการต่อยอดใน
ธุรกิจด้านพลังงานต่อไป
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3. นายอนุกลู ปิ ยะธนานุกลู ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
3.1 โปรดชีแ้ จงว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งตัง้ อยู่ที่ประเทศเวียดนาม มีแผนการขยายกาลัง
การผลิตหรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ณ วันที่บริษัทฯ เข้าซือ้ กิจการ บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามมี กาลัง
การผลิตร้อยละ 50 ซึ่งเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยแล้ว โดยบริษัทฯ ไม่
จาเป็ นต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้สงู ขึน้ แต่อย่างใด นอกจากนี ้ บริษัทย่อย
ในประเทศเวียดนามดังกล่าวมีการผลิตสายไฟฟ้าแรงโวลต์สงู (High Volt) ซึ่งสามารถทา
กาไรได้มากกว่าการผลิตสายไฟแบบทั่วไป
3.2 อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ค่อนข้างสูง ดังนัน้ โปรดชีแ้ จง
ว่าบริษัทฯ มีแผนในการจัดการเรือ่ งเงินทุนอย่างไรบ้าง
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า ในความเป็ นจริงแล้ว ส่วนผูถ้ ื อหุน้ (Equity) ของบริษัท ฯ นัน้ ไม่ได้ต่า
แต่ภายหลังการรวมกิจการ บริษัทฯ จะต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (IFRS 3) ซึ่งกาหนดให้บริษัทฯ รับรู ส้ ินทรัพย์ที่ได้มา
หนี ้สิ น ที่ ร ับ มาและส่ ว นได้เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ านาจควบคุ ม แยกต่ า งหากจากค่ า ความนิ ย ม
(Goodwill) จึงทาให้สว่ นของผูถ้ ือหุน้ (Equity) ลดน้อยลง ทัง้ นี ้ จากผลการดาเนินงานที่ผา่ น
มา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ (Net Profit) สูงขึน้ ทุกไตรมาส ในอนาคต บริษัทฯ คาดว่ากาไรก่อน
หักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) จะเพิ่มสูงขึน้ ในปี พ.ศ. 2564
อันเป็ นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลลัพธ์
จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึน้ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 ทัง้ นี ้ เป้าหมายของบริษัทฯ ในอีก 2 ปี
ข้างหน้า จะทาให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) จะอยูท่ ี่ประมาณ 2.5 เท่า
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ STARK-W1 ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้รบั มาใช้หกั กลบในส่วนหนีส้ นิ ของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. นายอธิวฒ
ั น์ พัฒนชัยภูวนนท์ ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะ
ซือ้ กิจการหม้อแปลงไฟฟ้าหรือไม่ และ ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกลุม่ ธุรกิจเป้าหมาย (Target Group)
ทีบ่ ริษัทฯ ประสงค์จะซือ้ กิจการอีกหรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นไปที่การควบรวมกิจการ และมีแผนการลงทุนแต่ยงั อยูใ่ น
ข้อพิจารณาเบือ้ งต้น ซึง่ ยังไม่สามารถระบุได้ชดั ว่ากลุม่ ธุรกิจเป้าหมายคือบริษัทฯ ใด
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มี
ค าถามหรือความเห็ นอื่ นใดอี ก ประธานฯ จึ งกล่าวขอบคุณผู้ถื อหุ้นที่ สละเวลามาร่วมประชุมและปิ ดประชุมในเวลา
16.00 น.

ลงชื่อ

-นายชนินทร์ เย็นสุดใจ(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
ประธานที่ประชุม
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